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P O D E R  E X E C U T I V O 
 

BOLETIM INFORMATIVO 

 
 
 

COMITÊ  FAZ REUNIÃO PARA FECHAR 
PROGRAMAÇÃO SOBRE DENGUE 

 
 
 

 O Presidente do Comitê Municipal de Combate à 
Dengue Jathir Moreira realizou hoje (20/11), às 09 horas, 
no  gabinete do Vice – Prefeito, mais uma reunião, para 
discussão dos detalhes finais da programação que será 
desenvolvida no próximo sábado (23/11), Dia Nacional de 
Combate à Dengue, em todo o Município. 

Até o momento, já está definido que será 
realizado um mutirão de limpeza em todos os bairros, com 
a  participação de todos os segmentos da sociedade. 
Também está prevista a distribuição de cartilhas 
educativas, à população, e uma panfletagem sobre os 
perigos da doença, e com os cuidados que a população 
precisa manter, para evitar uma outra epidemia. Existe 
também um projeto de realização de uma Feira de 
Ciências, sobre o mesmo tema, no Cenciarte. 
   
 
 

PRAZO PARA ENTREGA DAS REDAÇÕES  
NÃO SERÁ PRORROGADO 

 
 
 

  O Secretário Municipal de Cultura e Turismo 
Álvaro Scalabrin informou ontem (19/11), que  os 
estudantes têm, até sábado (23/11), às 12 horas, para 
entregarem os trabalhos referentes ao  Concurso de 
Redação, cujo tema principal  é “Dengue”.  

  O Secretário disse que existe um regulamento 
que precisa ser cumprido; portanto, o tempo foi suficiente 
para que os alunos preparassem o seu trabalho, já que o 
tema  é muito conhecido pelos estudantes do município. 

 Podem participar do Concurso de Redação 
estudantes de 1o grau (5a à 8a  séries) e de Ensino Médio da 
Rede Pública Municipal, Estadual e  Particular.   O 
regulamento está à disposição dos estudantes na Secretaria 
de Cultura, na Academia Cachoeirense de Letras, e nas 
respectivas escolas. Os trabalhos classificados receberão 
troféus, medalhas, menção honrosa, destaque e certificado. 

 O concurso é promovido pela Secretaria 
Municipal de Cultura e Turismo  e Academia 

Cachoeirense de Letras, e conta com a parceria das 
Secretarias Municipais de Educação, Saúde e 
Superintendência Regional de Educação.  
 
 
 

“TASMANIA”  NO “RUBEM BRAGA” 
 
 
 

O grupo Tasmania apresentou ontem (19/11) a 
peça “Uma Noite Num Bar”, às 20 horas, no “Rubem 
Braga”. Amanhã (21/11),  será a vez  da peça “Beco Sem 
Saída”, com o grupo “Servos Livres”. Ingresso ao preço 
único de R$ 5,00. 
 
 
 
“FRANCISQUINHO DE ASSIS” NO DOMINGO 

INFANTIL 
 
 
 
 

O Projeto  “Domingo Infantil”  apresentará dia 
24/11, às 17 horas, a peça  

“Francisquinho de Assis” no Teatro “Rubem 
Braga”, com o grupo “Se Der Jeito a Gente Faz”. Ingressos 
a R$ a 4,00 e R$ 6,00.  

 
 
 
 

“CACHOEIRO CIDADÃO” SERÁ NO LICEU 
“MUNIZ FREIRE” 

 
 
 
 

A Secretária Municipal de Trabalho e Habitação 
Marilene Depes informou que o  projeto “Cachoeiro 
Cidadão”, que seria realizado  no próximo sábado( 23/11), 
foi transferido para  o dia 30 de novembro, e será realizado 
no espaço físico do Liceu “Muniz Freire”. 

O evento acontecerá das  08 às 17 horas. O 
casamento comunitário será às 16 horas, com direito a  
padrinhos, dama de honra e bolo. Durante todo o dia, será 
oferecido, à população, atendimento médico – 
odontológico, exames em geral, expedição de 
documentos,orientações sobre doenças sexualmente 
transmissíveis DST/AIDS e aleitamento materno. 

 

           D I Á R I O  O F I C I A L 
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PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 
 

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO 
Prefeito Municipal 

 
 
 

JATHIR GOMES MOREIRA 
Vice –  Prefeito 

 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
 
 
EDITADO pela: 

  
  

DD  AA  TT  AA  CC  II__________________________  
Empresa de Proc essamento de Dados do  

Município de Cach. de Itapemirim. 
 

Rua Joaquim Vieira, 23 – Guandu 
Viva Shopping – 2º Andar 
Cachoeiro de Itapemirim – ES 
Cep. 29.300-784 
 
 

A S S I N A T U R A S_____________ 
 

Trimestral ..................        ... ...R$ 50,00   
Semestral ..................      . ......R$ 100,00   
Anual ..........................       .....R$ 200,00   
 

Publicações e Contatos____ (28) 3521-2001 
Diário Oficial                          (28) 3155-5203 

 

 
 
 

CENTRO DE CONVIVÊNCIA  CRIA 
NÚCLEO NOS BAIRROS 

 
 
 

  Os idosos dos bairros Zumbi, Santo 
Antônio, Otto Martins e Alto Eucalipto 
passaram a contar, a partir de ontem (19/11), 
com um núcleo, para  desenvolver atividades 
recreativas na comunidade, contando com a 
participação dos  familiares e vizinhos. A 
abertura oficial do Centro de Convivência 
nos bairros aconteceu no Ginásio de Esportes 
“Nello Borelli”. 

 A titular da pasta da Ação Social 
Norma Ayub disse que pretende fazer, 
semanalmente, uma atividade para os idosos, 
nos bairros, com a participação  da família e 
dos membros da sua  comunidade.  

 Segundo Norma, esse projeto visa 
socializar o idoso, na sua comunidade, e será 
desenvolvido às terças-feiras, sempre às 18 
horas. A próxima comunidade a ser visitada 
será  a do Aeroporto.   
  

FEIRA DE ARTESANATO 
CONTINUA  NA BEIRA – RIO 

 
A Secretaria Municipal de Cultura e 

Turismo confirmou para a próxima sexta-

feira e sábado (22 e 23), à avenida Beira – Rio, próximo ao Teatro 
“Rubem Braga”, mais um evento “Feira de Artesanato”. 

 Sexta- feira,  as barracas estarão em funcionamento das 13 às 
21 horas, e  sábado, das 09 às 21 horas.  

 Durante os dois dias, o consumidor poderá adquirir, a preço 
de custo,  produtos confeccionados em madeira, pedras, contas, fios, 
bordados em geral  e barracas de gastronomia. 

 No mês de dezembro, a Feira  funcionará, em  dias  
especiais, para atender o consumidor, por ocasião das festas natalinas. 
Assim sendo, a Feira vai funcionar nos dias 06 e 07; 21 e 22 e 23 e 24 
de dezembro.   
 
 
 

“MUSICAL EMOÇÕES”  NO  
CIRCO DA CULTURA 

 
 
 

O Administrador da Praça de Fátima José  Pedro informou 
que o show, para os idosos, no próximo domingo (24/11), no Circo da 
Cultura, será  com o  “Musical Emoções”. O evento será aberto ao 
público e começará às 19 horas. 
  
 
 

MEMBROS DO CONEGRO SERÃO  
EMPOSSADOS NO GABINETE 

 
 
 

O Presidente do Conselho Municipal do Negro Herval Pires 
empossa hoje (20/11), às 17 horas, os membros do Conselho. A 
solenidade acontecerá às 17 horas,  no auditório do Gabinete do 
Prefeito, no Centro da Cidade. 
 
 
 

Inscrição para Concurso de  
Remoção termina amanhã 

 
 
 

Termina amanhã (21/11), às 16 horas, o prazo para a 
inscrição dos professores da Rede Municipal de Ensino, que 
desejarem participar do Concurso de Remoção. Paralelo, estão  
abertas as inscrições, para o remanejamento dos servidores 
administrativos, estatutários e celetistas estáveis, que desejarem se 
transferir de região geo-escolar. 

A Secretaria está prometendo a divulgação das vagas que 
disponíveis para a escolha dos servidores e professores, dia 04 de 
dezembro, e a realização da escolha, pelos inscritos, dia 07 de 
dezembro. 

 
 
 
 
 

 
Coordenadoria de Comunicação da PMCI 

Coordenadora: Regina Monteiro 
Jornalista: Marise Fabber 

Oficial Administrativo: Robson Sabadine 
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ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 

 
DECRETO Nº 14.069 

 
DENOMINA PRAÇA DE ESPORTE NA 
LOCALIDADE DE VALÃO DE AREIA, DISTRITO DE 
ITAÓCA, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE 
ITAPEMIRIM E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 
O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado 
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, com 
fulcro no  Art. 1° da Lei Municipal n° 5.315, de 05 de 
abril de 2002 e,  
 
CONSIDERANDO que, a Srª MARIA COSTA 
BOECHAT, falecida no ano de 1999, querida por toda a 
Comunidade de Valão de Areia, no Distrito de Itaóca, 
pautou a sua vida simples e de mulher do interior com um 
espírito de fraternidade e solidariedade para com os seus 
semelhantes, colaborando para o desenvolvimento 
econômico e social do lugar onde residiu quase todo o 
tempo de sua vida; 
 
CONSIDERANDO que mesmo sendo natural do Estado 
do Rio de Janeiro, adotou as terras cachoeirenses como o 
seu torrão natal, o que explica tanto carinho e dedicação 
às coisas do seu lugar e grande incentivadora das 
atividades comunitárias, dentre elas a prática do esporte; 
 
CONSIDERANDO que o Poder Público estar a dever 
uma justa homenagem a Srª. MARIA COSTA 
BOECHAT, por ser a genitora do Ex-Vereador JOSÉ 
CARLOS BOECHAT que tão bem representou o 
interior do Município, em especial, a localidade de Valão 
de Areia e o Distrito de Itaóca, e ainda, pelo 
reconhecimento aos seus serviços prestados à 
coletividade. 
 
RESOLVE:  
 

Art. 1° - DENOMINAR, nos termos do Art. 1°, 
da Lei n° 5.315, de 05 de abril de 2002, ESTÁDIO 
“MARIA COSTA BOECHAT”, o campo de futebol da 
localidade de Valão de Areia, Distrito de Itaóca, no 
Município de Cachoeiro de Itapemirim. 

 
Art. 2° - Este Decreto entrará em vigor na data 

da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Cachoeiro de Itapemirim, 12 de novembro de 2002. 
 

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO 
Prefeito Municipal 

 

COMASCI – CONSELHO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CACHOEIRO 

DE ITAPEMIRIM 

 
RESOLUÇÃO 004/2002 

 
O Presidente do COMASCI – Conselho Municipal de 
Assistência Social de Cachoeiro de Itapemirim, no uso de 

suas atribuições legais e conforme deliberação da Plenária, 
reunida em Assembléia Geral, resolve: 
 

Art. 1º - Deferir o pedido de registro com base na 
Lei nº 8742, de 07 de dezembro de 1993, Resoluções nº 
001/2000 e 002/2000, alteradas pelas Resoluções nº  
002/2001 e 003/2001 da seguinte entidade: 
 
01) PROCESSO Nº 001/2002 
ENTIDADE: Grupo Beneficente Princesa do Sul 
CIDADE/UF: Cachoeiro de Itapemirim/ES 
CNPJ: 28.403.905/0001-21 
PARECER: Deferir por enquadrar-se nas exigências 
estabelecidas pelo COMASCI. 
 

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 
 

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 14 de novembro de 2002. 
 

NORMA AYUB ALVES 
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 

de Cachoeiro de Itapemirim - COMASCI 
 

RESOLUÇÃO 005/2002 
 

O Presidente do COMASCI – Conselho Municipal de 
Assistência Social de Cachoeiro de Itapemirim, no uso de 
suas atribuições legais e conforme deliberação da Plenária, 
reunida em Assembléia Geral, resolve: 
 

Art. 1º - Informar a todos os Asilos do 
Município, que comunique  imediatamente a SEMAS e ao 
COMASCI, através de ofício, quando houver óbito de seus 
asilados, anexando cópia da certidão de óbito, nome, 
endereço e telefone dos responsáveis pelo idoso e, 
relatório contendo as referidas informações, retroativas a 
partir de 01/01/2002 até a data desta resolução; 
 

Art. 2º - O não cumprimento desta resolução 
implicará na intervenção deste COMASCI, através de 
meios legais. 

 

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 
 

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 14 de novembro de 2002. 
 

NORMA AYUB ALVES 
Presidente do Conselho Municipal de Assistência 
Social de Cachoeiro de Itapemirim - COMASCI 
 

RESOLUÇÃO 006/2002 
 

O Presidente do COMASCI – Conselho Municipal de 
Assistência Social de Cachoeiro de Itapemirim, no uso de 
suas atribuições legais e conforme deliberação da Plenária, 
reunida em Assembléia Geral, resolve: 
 

Art. 1º - Convocar eleição das Entidades Sociais 
de Representação Civil para compor o COMASCI, 
exercício 2003-2005, para o dia 15/04/2003 conforme 
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critérios preestabelecidos na resolução COMASCI Nº 
001/2001; 

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 
 

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 18 de novembro de 2002. 
 
 

NORMA AYUB ALVES 
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 

de Cachoeiro de Itapemirim - COMASCI 
 
 

COPIA 

 
 

RELATÓRIO RESUMIDO 
 
 
PROTOCOLO: Sequencial- 2-3912/02 
ASSUNTO: Inquérito Administrativo 
INDICIADO: Fernando Marcos da Rocha 
 
A COPIA deixa de sugerir a aplicação de qualquer 
penalidade ao servidor Fernando Marcos da Rocha, face à 
dúvidas quanto às reais causas do acidente.  
 
 

A Comissão 
 
 

INQUÉRITO ADMINISTRATIVO 
 
 
PROTOCOLO: 12345/2002  PROCESSO 102418 
ASSUNTO: Inquérito Administrativo 
INDICIADO: João Ormindo de Assis Filho  
 
A COPIA considera o servidor JOÃO ORMINDO DE 
ASSIS FILHO isento de responsabilidade quanto ao 
acidente de trânsito noticiado no processo protocolado sob 
o nº 12345/2002. 
 
 

A Comissão 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 
 

COMUNICADO 
 
 

POLIMEX MÁRMORES E GRANITOS, torna público 
que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável do Município de Cachoeiro 
de Itapemirim/ES, a Licença de Prévia 110/2002, com 
validade até 01 de novembro 2003, para a atividadede 
aparelhamento (polimento) de pedras e execução de 
trabalhos , sem corte, em mármore, ardósia, granito e 

outras pedras na Rod. Cachoeiro X Alegre, Km 22,5 - 
Coutinho - Cachoeiro de Itapemirim/E.S. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

 
 
 
 

VAMOS COMBATER A DENGUE 

Como COMBATER a Dengue - 
(Denuncie - 199) 

 
• Destrua tampas, copos descartáveis, lata e pneus 

velhos ou mantenha-os bem guardados, longe das chuvas e 

colocados para coleta de lixo.  

• Mantenha a água da piscina bem tratada e 

sempre limpe as calhas e a laje da sua casa principalmente 

a água acumulada das chuvas no terraço.  

• Evite cultivar planta aquáticas e não tenha em 

casa planta que acumulam água nas folhas, como 

bromélias(gravatás). Não esqueça também de substituir a 

água dos pratos de plantas por areia grossa molhada.  

• Troque a água das jarras de flores diariamente. 

Lave e escove bem os recipientes para remover os ovos do 

mosquito que podem esta colados nas paredes.  

• Esvazie as garrafas que estão fora de uso e 

guarde-as sempre de boca para baixo e em lugares 

cobertos.  

• Mantenha bem fechadas as caixas d'águas, 

poços, latões, filtros e latas de lixo para não permitir a 

entrada ou saída de mosquitos.  

• Troque, todos os dias, a água dos bebedouros de 

animais, lavando-os com escova ou bucha.  

Lembre-se: a prevenção é sempre o melhor 
remédio  
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