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 — a perspectiva moderna de realização de eventos 
que fortaleceu a cidadania e dinamizou serviços 
existentes no município (hotelaria, transporte, 
gastronomia, turismo etc); sob esse viés, ações 
como Festa da Cidade, Natal Transforma, Expo-
Sul e Feira da Bondade, entre outras, superaram 
expectativas por articularem aspectos culturais, 
sociais e econômicos;

 — as inovações, na área da saúde, como a imple-
mentação do serviço de moto-fumacê, que agi-
lizou o combate aos mosquitos causadores de 
doenças; a criação do Ônibus da Saúde – com 
atendimentos a moradores de localidades dis-
tantes e à população de rua; a estruturação do 
agendamento on-line para prestação de serviços 
básicos de saúde e o funcionamento 24h do Pron-
to Atendimento Infantil-PAI “Dr. Gilson Carone”, 
por exemplo, potencializaram a assistência mé-
dico-odontológica aos munícipes; 

 — a realização da 7ª Bienal “Rubem Braga”, em 2017, 
com 200 atrações culturais; 

 — a ocupação dos espaços culturais por mais de 
100 mil pessoas; 

Nessa dinâmica, Cachoeiro de Itapemirim assumiu 
seu processo de transformação e, a partir de reorga-
nizações internas, executou conquistas significativas 
que afetaram, positivamente, sede e distritos. No 
biênio, entre outras realizações, destacamos:

 — o lançamento do Programa de Investimentos em 
diversas áreas, com recursos próprios, na ordem 
de R$ 55 milhões; 

 — a inserção, pela primeira vez, da cidade no 
ranking da Consultoria Urban Systems das 100 
cidades mais promissoras do país para realização 
de negócios; 

 — a conquista da Nota “A”, designada pela Secretaria 
do Tesouro Nacional à Gestão Fiscal do Município;

 — a execução planejada, com profissionais e recur-
sos próprios, de inúmeras obras que estavam 
paralisadas e se constituíam em demandas im-
portantes para a população; 

 — a implantação, para cerca de 500 alunos, da Edu-
cação Integral; 

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 
uma cidade em transformação

Administrar um município do porte e da importância de Cachoeiro de Itapemirim, com 
tantos desafios gerados pela economia nacional, significa rever modelos de gestão pú-
blica, construindo um planejamento estratégico coerente com a realidade local e com as 
metas traçadas para impulsionar a cidade. 

No biênio 2017-2018, os princípios da administração pública foram analisados e contex-
tualizados, para minimizar e/ou eliminar disfunções, tornando os fazeres do governo 
mais eficientes. A nossa gestão objetiva aperfeiçoar o emprego dos recursos públicos, 
tendo em vista a melhoria de vida de todos os cidadãos.
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 — a parceria, criada em 2018, entre Secretaria de 
Segurança e Trânsito – Semset e a Academia de 
Polícia Civil – Acadepol que viabilizou o curso de 
formação da Guarda Civil Municipal, um dos itens 
exigidos para liberação do porte de arma pelos 
guardas; 

 — a criação de quatro Espaços Viva Mais, gerando 
saúde para a população em geral; 

 — o conjunto eficiente de ações do PROCON em 
defesa do consumidor;

 — a implementação do Programa Nacional de 
Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho, o 
“Acessuas Trabalho”, que certificou, nos ciclos de 
oficinas profissionalizantes, centenas de pessoas, 
transformando-as em sujeitos empreendedores, 
capazes de gerar trabalho e renda.

A transformação não para – é processual e há inú-
meras metas a serem materializadas. Com uma ad-
ministração humanizada e proativa, Cachoeiro de 

Itapemirim se reinventa como cidade e como polo 
de investimento. Neste biênio, a Prefeitura se orga-
nizou para executar, em 2019–2020, mais ações que 
atendam, de forma ética e racional, às prioridades 
cachoeirenses. As audiências públicas para a elabo-
ração e revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) 
sinalizam como nossa gestão valoriza o diálogo e a 
transparência na tomada de decisões.

A defesa dos interesses públicos, da redução da bu-
rocracia, da descentralização administrativa e da 
melhoria da qualidade dos serviços prestados ao 
povo são metas de nosso governo. Este relatório 
explicita nosso compromisso com elas e com o de-
senvolvimento de Cachoeiro de Itapemirim.

 
Victor Coelho 

Prefeito

Vista aérea da cidade de Cachoeiro de Itapemirim
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EDUCAÇÃO

A Secretaria Municipal de Educação (Seme) tem 
como papel promover a gestão, a organização e a 
manutenção do sistema municipal de ensino de for-
ma integrada aos sistemas educacionais do Estado 
e da União. Cumprindo seu papel constitucional, a 
secretaria tem, sob sua responsabilidade, 77 escolas 
municipais de educação básica (Educação Infantil 
e Ensino Fundamental, articuladas com Educação 
Especial e Educação Integral), dispostas pelas áreas 
urbana e rural do município.

Também cabe, à Seme, o trabalho de promover 
políticas públicas de democratização do acesso à 
educação básica, de gestão pedagógica e de capaci-
tação continuada dos profissionais das unidades de 
ensino, bem como zelar pela conservação e melhoria 
das instalações dessas unidades.

EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL

Além dos cuidados relativos à Educação Infantil e ao 
Ensino Fundamental de 1º ao 9º ano, a Seme inovou 
com a oferta, a partir do ano letivo de 2018, de Edu-
cação em Tempo Integral em duas escolas da rede 
municipal: Athayr Cagnin, que oferece turmas de 1º 
ao 5º ano do Ensino Fundamental, no bairro Nossa 
Senhora de Fátima; e Aurora Estellita Herkenhoff, no 
bairro Aquidaban, que oferece turmas de pré-escola 

O Eixo Social e Cidadania integra as ações da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Ita-
pemirim focadas na melhoria da qualidade de vida dos cachoeirenses de forma integral, 
garantindo direitos sociais e promovendo cidadania e bem-estar. Assim, concentram-se, 
nesse eixo, as realizações das secretarias municipais de Educação (Seme), Saúde (Se-
mus), Cultura e Turismo (Semcult), Esporte e Lazer (Semesp), Desenvolvimento Social 
(Semdes) e Meio Ambiente (Semma).

1 – EIXO SOCIAL E CIDADANIA
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Gráfico 1 – Matrículas realizadas

(alunos de 5 a 4 anos). Em 2019, o modelo também 
passará a ser implementado na escola Julieta Deps 
Talon, no bairro Zumbi (1º ao 5º ano).
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Com isso, mais de 500 alunos cachoeirenses come-
çaram a estudar com jornada estendida (7h às 17h), 
permitindo uma organização curricular que intercala 
o ensino convencional com diversas atividades ex-
tracurriculares – além da maior inserção de pais e 
comunidade no ambiente escolar –, ressignificando 
tempos e espaços escolares para possibilitar a am-
pliação de oportunidades de aprendizagens.

Além disso, o Centro Integrado de Atividades Edu-
cacionais (Ciae) Newton Braga, localizado no bairro 
Ferroviários, destinado a ofertar estímulos adicionais 
de socialização e cognição, passou a atender mais de 
800 estudantes no contraturno escolar, com aulas 
de dança, balé, musicalização, teatro, inglês, judô  
e karatê.

MAIS ALFABETIZAÇÃO

Mais de 2 mil estudantes, do 1º e 2º anos do ensino 
fundamental, foram beneficiados com o Programa 
Mais Alfabetização (PMALFA). De âmbito federal, o 
programa é destinado a potencializar o aprendizado 
em leitura, escrita e matemática.

Atividades de ensino cultural

Salas equipadas e preparadas para leitura
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FUNDEB 

Cachoeiro também aumentou a aplicação dos recursos 
oriundos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 
da Educação (Fundeb) para remuneração do magis-
tério: R$ 61.644.667 em 2018, quase R$ 6,1 milhões 
a mais do que no ano anterior. A quantia representa 
78,98% dos recursos totais do Fundeb, sendo que o 
mínimo constitucional é de 60%.

R$ 55.479.290,00
76,75%

R$ 61.644.667,07
78.98%

2017 2018

Gráfico 2 – Aplicação do FUNDEB em remuneração 
do Magistério

PRÉ-IFES

Criado em 2017, o Pré-Ifes é destinado a preparar, 
gratuitamente, alunos concluintes do ensino funda-
mental da rede pública municipal para o processo 
seletivo dos cursos de nível médio do Ifes, realizado 
em dezembro. Com isso, a Seme visa garantir uma 
oportunidade de aprofundamento dos conteúdos 
trabalhados nas escolas em encontros, aos sábados, 
em diferentes polos.

Ao todo, a preparação apresenta mais de 70 horas 
de aprendizagem extra em Português, Matemática, 
Geografia, História e Ciências. Cada estudante rece-
be uma apostila específica, preparada pela Seme, 
para os estudos. Eles também recebem lanches nos 
intervalos das aulas, momentos em que ocorrem 
apresentações artístico-culturais preparadas pela 
coordenação do Pré-Ifes.

O Pré-IFES, devido ao sucesso apresentado, será re-
editado em 2019.

CAPACITAÇÃO CONTINUADA

Mais de 3 mil profissionais da rede municipal de 
ensino participaram de oficinas, palestras e cursos 
promovidos pela Seme em 2017 e 2018.

Evento Pré-Ifes
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Dessa forma, Cachoeiro dinamiza o processo de 
construção de conhecimento e avança nas conquis-
tas relacionadas à educação. 

DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS

Para subsidiar os estudos, aproximadamente, 21 mil 
alunos receberam uniformes e 200 kits de jogos pe-
dagógicos foram distribuídos para as escolas. 

MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES

Em 2017, foram repassados mais de R$ 2,7 milhões 
a escolas municipais por meio do Programa Muni-
cipal Dinheiro Direto na Escola. Os recursos foram 
destinados a melhorias na estrutura física das uni-

Capacitação de gestores educacionais

Capacitação continuada de professores em oficinas e palestras

Entrega de uniformes e kits pedagógicos
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Reforma da Emeb Lions Clube “Frade e a Freira”

dades, como regularização arquitetônica, sanitária 
e de segurança. Houve, também, o início da obra do 
novo prédio da escola Olga Dias da Costa Mendes 
no mês de novembro.

Em 2018, em especial, destaca-se a continuidade 
da construção da EMEB Olga Dias e a destinação 
de cerca de R$ 10 milhões em recursos próprios 
da prefeitura para reforma e manutenção das 77 
escolas da rede, a serem investidos até 2019.

INVESTIMENTOS

Em 2018, a prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim 
aplicou R$ 68,3 milhões na manutenção e no de-
senvolvimento da Educação. O valor corresponde 
a 26,5% da receita líquida e transferências cons-
titucionais do município no período, índice acima 
do mínimo de 25% exigido pela legislação federal. 
Com isso, foram investidos, na rede municipal de 
ensino, R$ 6,8 milhões a mais do que em 2017, um 
aumento de 11%.

Reforma de escolas municipais
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Construção da escola municipal “Olga Dias da Costa Mendes”

Novas áreas de playground
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Salas equipadas para atividades pedagógicas

Vem Viver Mulher – levou serviços a mulheres do 
interior do município: palestras; oficinas; assessoria 
à saúde física e psicológica, além de apoio jurídico.

Diálogos sobre Juventude e Violências Cotidianas – 
circuito de palestras em todas as escolas de ensino 
médio do município. O projeto foi concebido a partir 
da constatação de altos índices de violência entre 
estudantes do ensino médio, sendo as mulheres 
jovens um público, especialmente, vulnerável.

Ciranda Feminina – tem como objetivo divulgar 
informações sobre a Lei Maria da Penha e direitos 
da mulher.

Promotora da Paz – a proposta é a de capacitar 
agentes comunitários de saúde, profissionais de 
educação e lideranças comunitárias para atuarem 
como mediadores de conflitos e auxiliares no en-
frentamento à violência doméstica.

Foi criado, também, o Comitê Provisório de Pro-
teção à Diversidade e Cidadania, depois, tornado 
permanente por meio de decreto do poder exe-
cutivo) com foco no público LGBTQ+. Foram reali-
zadas palestras e ciclos de debates a respeito de 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 
(Semdes) é a responsável por coordenar a imple-
mentação das políticas de assistência social em 
Cachoeiro de Itapemirim. Estão, sob a responsa-
bilidade da pasta, os programas e projetos que 
visam promover a seguridade e o bem-estar so-
cial no município, como o Sistema Único de Assis-
tência Social (SUAS) e o cadastro em programas 
de transferência de renda, como Bolsa Família e 
Benefício de Prestação Continuada (BPC). A Sem-
des também desenvolve políticas e ações visando 
grupos sociais específicos e de caráter identitário, 
como crianças e adolescentes, jovens, mulheres, 
idosos e LGBTQ+.

ATIVIDADES DE CONSCIENTIZAÇÃO

No ano de 2017, a Secretaria de Desenvolvimento 
Social viabilizou a participação de mais de 1.100 pes-
soas em palestras e rodas de conversa, nas escolas e 
comunidades, voltadas ao apoio a mulheres vítimas 
de violência doméstica. As ações foram realizadas no 
âmbito dos seguintes projetos:
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temas, como violência, discriminação e necessida-
de de qualificação profissional, com atendimento 
a 144 pessoas.

Dia da Mulher – em sintonia com o processo de 
empoderamento feminino, a Prefeitura, por meio 
da Secretaria de Desenvolvimento Social – Sem-
des, comemorou, de forma diferenciada, em 2017 
e 2018, o Dia da Mulher – 08 de março.

Palestras, distribuição de panfletos educativos, exibi-
ção de vídeos, atendimentos em saúde e atividades 
esportivas fizeram parte da programação especial.

Em 2017, as ações começaram com ciclo de pales-
tras sobre a Lei Maria da Penha, que coíbe e pune 
a violência doméstica contra as mulheres. A Praça 
Jerônimo Monteiro foi palco de atividades diversas – 
palestras sobre o combate ao feminicidio e políticas 
públicas de proteção da mulher; exposição “Cem 
anos luz – 100 anos de Luz del Fuego”, que exibiu 
fotos da atriz, ativista e dançarina cachoeirense 
Dora Vivacqua, em cartaz na Sala Levino Fanzeres; 
houve aferição de pressão, exames para detectar 
doenças sexualmente transmissíveis, exibição de 
documentário e lançamento da Campanha do Laço 
Branco, que teve o objetivo de incentivar os homens 

Empoderamento feminino na Praça Jerônimo Monteiro

Apresentação cultural em homenagem ao Dia da Mulher
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a se envolverem na luta pelo fim da violência contra 
a mulher; I Corrida de Mulheres e Pedalaço pela Vida 
(passeio ciclístico).

Em 2018, a programação especial foi organizada 
pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento So-
cial (Semdes), com apoio de outros setores da pre-
feitura, de parceiros da iniciativa privada e, ainda, 
do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher.

A agenda teve seu ponto alto no dia 08 de março, 
na Praça Jerônimo Monteiro, onde, durante todo 
o dia, houve diversas atividades, como apresenta-
ções culturais, exposição fotográfica, atendimen-
tos em saúde, palestras, aulão de zumba, roda de 
conversa e show musical, além, é claro, da reali-
zação da II Corrida da Mulher (percurso de 5 km).

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Os trabalhos em assistência social desenvolvidos no 
período tiveram grande alcance. No total, foram re-
alizados 18.373 atendimentos no âmbito do Serviço 
de Proteção e Atendimento Integral à Família (Paif), 
com 810 famílias acompanhadas, e 931 participan-
tes no Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos (SCFV) – ambos oferecidos nas cinco uni-
dades do Centro de Referência em Assistência Social 
(Cras) do município.

Foram mais de 4 mil novas inscrições e atualizações 
cadastrais no Bolsa Família (são 4.287 as famílias be-
neficiadas em todo o município) e 941 pessoas aten-
didas por Benefícios de Proteção Continuada (BPC).

Já o Centro de Referência Especializado de As-
sistência Social (Creas) acompanhou 678 famílias 
em situação de risco social por meio do serviço de 
Proteção e Atendimento Especializado a Famílias 
e Indivíduos (Paefi) e 356 adolescentes cumprindo 
medidas socioeducativas. Instituições do município 
também acollheram 54 crianças e adolescentes.

Foram realizadas, ainda, 407 abordagens sociais a 
pessoas em situação de rua, com concessão de 54 
passagens de ônibus para os municípios de origem. 
Um dado importante é que seis das pessoas acom-
panhadas foram inseridas no mercado de trabalho. 
Além disso, foram concedidas mais de 18.800 pas-
sagens por meio do programa Passe Livre – bene-
fício concedido, por exemplo, a desempregados que 
fazem curso de qualificação e pessoas em trata-
mento de saúde que comprovem não ter condições 
de arcar com custo de passagens e se enquadrem 
nos requisitos.

REPASSE A INSTITUIÇÕES

A Prefeitura de Cachoeiro repassou, em 2018, R$ 3 
milhões a instituições socioassistenciais do municí-
pio – valor 60% maior que o de 2017. Só de recursos 
próprios da prefeitura, o crescimento do repasse foi 
superior a 70%: de R$ 494 mil para R$ 852 mil. Rece-
beram recursos: Rochativa; Cáritas Diocesana (Pas-
toral do Menor, Vill’Agindo para ser feliz e Albergue 
Madre Tereza de Calcutá); Itabirense Futebol Clube; 
Grupo de Escoteiros Baden Powel; Programa de pro-
moção e assistência social Casa Verde; APAE; entre 
outras instituições socio assistenciais.

A APAE é uma das entidades beneficiadas
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JUVENTUDE

Com enfoque no protagonismo juvenil, o projeto  
Eu Quero Meu Grêmio, uma parceria da Semdes 
com a Secretaria Municipal de Educação (Seme), res-
gatou o espaço democrático dos grêmios estudantis. 
Em 2018, foram criados 17 grêmios em escolas do 
município.

O grêmio estudantil constitui-se em possibilidade 
ética de intercâmbio de ideias e de tomada de deci-
sões. Atuando nele, o estudante aprende, na prática, 
a ser um cidadão.

Os jovens cachoeirenses também foram beneficiados 
com lançamento do programa federal ID Jovem no 
município, em 2017. A iniciativa oferece benefícios a 

pessoas de 15 a 29 anos com renda familiar de até 
dois salários mínimos. Com a ID Jovem, é possível pa-
gar meia-entrada em eventos artístico-culturais e es-
portivos e conseguir gratuidade ou desconto de 50% 
na compra de passagens em serviços de transporte 
coletivo interestadual. Nesse período, em média, 100 
jovens procuraram os centros de assistência social do 
município, mensalmente, manifestando interesse em 
aderir ao programa – estima-se que mais de 7.600 
cachoeirenses estejam aptos a receber os benefícios.

TRABALHO

Em 2018, com o Programa Nacional de Promoção 
do Acesso ao Mundo do Trabalho (Acessuas Tra-
balho), a Semdes certificou, por meio de oficinas 

17 grêmios criados em escolas do município

Protagonismo juvenil – Grêmios estudantis
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Gráfico 3 – Banco de Alimentos

Aproximadamente, 10 toneladas de alimentos 
arrecadados com a entrada solidária.

profissionalizantes (26 em diferentes áreas), 352 
pessoas. Também promoveu, para jovens e adultos 
usuários de serviços sociais na faixa etária de 14 a 
59 anos, atividades de orientação para inserção no 
mercado de trabalho.

SEGURANÇA ALIMENTAR

O percentual de arrecadação do Banco de Alimentos 
saltou de 25% (2017) para 56% (2018). Esse total foi 
obtido via doações e via iniciativa da Prefeitura em 
criar a entrada solidária para os eventos, que con-
seguiu arrecadar, aproximadamente, 10 toneladas 
de alimentos. O equipamento é responsável pela 
complementação da alimentação de famílias em 
situação de vulnerabilidade e pelo abastecimento 
de 18 entidades socioassistenciais do município.

Os gráficos a seguir explicitam toneladas de alimen-
tos compradas e recebidas via doações em 2017 e 
em 2018.
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Banco arrecada 85 toneladas de alimentos
Distribuição de alimentos para 
18 entidades socioassistenciais
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Avanços em atendimento – Em 2017, a Semus im-
plementou o Núcleo de Apoio à Saúde da Família 
(Nasf) nas unidades de saúde de Jardim Itapemirim 
e do Aquidaban. O Nasf é constituído por equipe 
multidisciplinar com nutricionistas, fisioterapeu-
tas, psicólogos, educadores físicos e assistentes 
sociais. Ele conduz atividades nos bairros junto às 
Equipes de Saúde da Família (ESF), que incluem de-
bates e pesquisa domiciliar para aprofundamento 
na investigação de quadros clínicos dos pacientes 
acompanhados. São atendidos os seguintes bairros: 
Aeroporto, Luiz Tinoco e Waldir Furtado (BNHs de 
cima e de baixo), Agostinho Simonato, Coramara 
e Gilson Carone (Jardim Itapemirim como referên-
cia); Abelardo Machado, Nossa Senhora Aparecida, 
Nossa Senhora da Penha, Novo Parque, São Luiz 
Gonzaga, Vila Rica e Village da Luz (Aquidaban como 
referência).

Agendamento On-line – Em 2018, foi implantado o 
agendamento on-line de serviços em 10 unidades 
de saúde. No ano, foram registrados 8 mil agen-
damentos na plataforma digital, que facilitaram a 
rotina dos usuários do SUS. 

Ônibus da Saúde – Iniciado pela Secretaria Municipal 
de Saúde em novembro de 2017, o projeto Cachoeiro 
Mais Saúde tem como objetivo levar atendimentos a 

SAÚDE

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) tem a 
atribuição de estabelecer as diretrizes da política 
de saúde do município, promovendo-a e editando 
medidas que previnam a ocorrência de doenças. 
Cabe à Secretaria, a assistência médica, hospitalar 
e odontológica; a vigilância epidemiológica e sani-
tária; a promoção de programas de saúde escolar 
e o controle do exercício profissional vinculado à 
saúde; à elaboração ao fornecimento de produtos 
profiláticos e terapêuticos.

INVESTIMENTO

A prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim aplicou R$ 
44,7 milhões em ações e serviços de saúde pública 
em 2018. O valor corresponde a 17,79% do orça-
mento do município no período, índice acima do 
mínimo de 15% exigido pela legislação federal – uma 
aplicação superavitária de R$ 7 milhões.

Na comparação com 2017, houve um aumento de 
13% no valor investido na rede municipal de saúde: 
R$ 5,3 milhões a mais.

Vale destacar o investimento de mais de R$ 327 mil 
em aquisições de equipamentos, para reforçar o aten-
dimento médico-odontológico ofertado à população.

Plataforma de Agendamento On-line agiliza atendimento pelo SUS
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Em 2018, o destaque foi para a operacionalização 
do serviço de moto-fumacê pela prefeitura. Cinco 
motos, equipadas com termonebulizador, circulam 
por Cachoeiro, tanto na área urbana quanto na rural.

O principal alvo é o pernilongo do tipo Culex, encon-
trado em grande quantidade na coleta de campo 
feita pelos técnicos do Núcleo de Entomologia e 
Malacologia (Nemes) da Unidade de Vigilância de 
Zoonoses (UVZ) do município. Ele causa maior in-
cômodo aos moradores, por conta de seu zunido 
e por suas picadas causarem mais irritação. Mas, 
o trabalho também ajuda a diminuir a circulação 
do mosquito Aedes aegypti transmissor da dengue, 
chikungunya, zika vírus e febre amarela.

comunidades mais distantes das unidades básicas de 
saúde e a pessoas em situação de rua. Por meio de um 
ônibus equipado como ambulatório móvel, são ofere-
cidos, à população, consultas com clínico geral, ser-
viços de antropometria, exames de glicemia e testes 
rápidos para detectar hepatites B e C, sífilis e aids. Mais 
de 2 mil pessoas já foram alcançadas pelo projeto.

COMBATE A MOSQUITOS E ENDEMIAS

Houve intensificação no combate à dengue em Ca-
choeiro em 2017 e 2018. Contribuiu, para isso, a 
criação do Comitê Municipal de Contingência para 
Epidemias; monitoramento inteligente do Aedes e 
realização de mutirões nas comunidades.

Ônibus da Saúde fez mais de 2 mil atendimentos em 2018

Nova frota de moto-fumacê
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Outras obras em curso foram as reformas dos cen-
tros municipais de saúde Bolívar de Abreu e Paulo 
Pereira Gomes (PPG), dois dos principais equipa-
mentos públicos de serviços de saúde de Cachoeiro. 

Ainda em 2018, a prefeitura finalizou e entregou, 
no bairro Coramara, uma nova unidade básica de 
saúde (UBS), que é referência para mais de 5.500 
moradores da região. 

MELHORIAS EM UNIDADES DE SAÚDE

Em 2018, a Semus deu início a obras de manutenção 
e de melhorias nas estruturas de unidades básicas 
de saúde. Nessas intervenções, a prefeitura investiu 
R$ 2,8 milhões, com recursos próprios e do Progra-
ma Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade 
da Atenção Básica (PMAQ).

Centro Municipal de Saúde em reforma

Reforma do laboratório do Centro Municipal de Saúde
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Conclusão da unidade básica de saúde do bairro Coramara

Reforma do Pronto Atendimento Paulo Pereira Gomes

Pronto Atendimento Paulo Pereira Gomes 
– benfeitorias para atender melhor
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Somente nos PEVs, é coletada, mensalmente, uma 
média de 20 toneladas de resíduos. Esse mon-
tante é destinado à Associação dos Catadores de 
Materiais Recicláveis de Cachoeiro (Ascomirim), 
responsável pelo tratamento adequado para a co-
mercialização do material, o que gera renda para  
13 famílias dos associados.

Em alguns bairros, em que é identificado grande 
número de residências e de estabelecimentos que 
realizam a separação de materiais recicláveis, roti-
neiramente, é feita a coleta seletiva nos mesmos 
dias e horários de recolhimento do lixo comum. 
Também há a possibilidade de cidadãos pedirem a 
coleta de recicláveis nas suas casas, caso tenham 
materiais em quantidade considerável.

Em 2018, houve, ainda, a campanha de descarte 
de resíduos eletroeletrônicos, recolhendo, aproxi-
madamente, 40 toneladas de materiais poluentes.

MEIO AMBIENTE

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) é 
responsável por formular e coordenar as políticas am-
bientais de Cachoeiro de Itapemirim. A pasta atua na 
emissão de licenciamentos e fiscalização de infrações 
relacionadas ao tema, além de desenvolver projetos 
e programas de proteção e recuperação dos recursos 
naturais no município, assim, como ações educativas.

PROMOÇÃO DA COLETA SELETIVA

A partir das ações do projeto Vem Reciclar, des-
tinado à coleta e ao controle de resíduos sólidos 
recicláveis, Cachoeiro passou a contar com mais de 
170 locais para descarte adequado de lixo reciclável. 
O número engloba centenas de bags coletores de 
recicláveis, distribuídos em toda a rede de ensino 
municipal urbana e, também, em condomínios e em-
presas. Além disso, há 53 Pontos de Entrega Volun-
tária (PEVs), localizados em mais de 30 bairros e 
nos distritos de Pacotuba, Conduru e Itaoca. Desses, 
39 foram instalados no município em 2017 e 2018.

Campanha de descarte de resíduos eletroeletrônicos
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PRESERVAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

Em março de 2018, a Semma lançou o projeto Nas-
centes Vivas, com o objetivo de recuperar, em três 
anos, 200 nascentes localizadas em áreas rurais 
de Cachoeiro.

Por meio dessa ação, que conta com a parceria da Se-
cretaria Municipal de Agricultura e Interior (Semai), a 
Semma atendeu a 32 nascentes e a 26 propriedades. 
Seus proprietários receberam, como condicionante 
processual, kits com arame, mourão e grampo, para 
o cercamento das nascentes. O trabalho inclui, ainda, 
educação ambiental para a preservação e conservação 
dos recursos hídricos.

Também em 2018, foi realizada ação conjunta de 
limpeza de córregos urbanos e educação ambien-
tal das comunidades de entorno, atendendo aos  
córregos Amarelo, Coramara e Salgadinho.

Limpeza de córregos – bairro IBC

Projeto Nascente Vivas
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Projetos de conscientização e de plantio de árvores

O mutirão faz parte de acordo de cooperação téc-
nica para revitalização dos córregos. Nele, atuam 
as secretarias municipais de Governo (Semgov), de 
Desenvolvimento Urbano (Semdurb), de Saúde (Se-
mus), de Obras (Semo), de Meio Ambiente (Semma), 
de Serviços Urbanos (Semsur), a Procuradoria Geral 
do Município (PGM), a Agência de Regulação dos 
Serviços Públicos Delegados (Agersa), BRK Ambien-
tal e a Federação das Associações de Moradores e 
Movimentos Populares de Cachoeiro (Fammopoci).

POLÍTICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Tiveram relevância, ainda em 2018, as audiências 
públicas para a elaboração da Política Municipal de 
Educação Ambiental. O documento foi apresentado 
aos conselhos municipais de Educação e de Meio 
Ambiente. As audiências ocorreram na área urbana 
de Cachoeiro, no interior e, também, na sede da Se-
cretaria Municipal de Educação (Seme), sendo dire-
cionada para profissionais que atuam na pasta.

Palestra sobre Educação Ambiental
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ESPORTE E LAZER

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semesp) 
tem por objetivo viabilizar, aos cachoeirenses, a práti-
ca de atividades físicas com qualidade. Isso se dá por 
meio da organização de programas, projetos, eventos 
e competições que promovam o engajamento em ati-
vidades esportivas e de lazer, tanto por parte de atle-
tas de alto rendimento do âmbito educacional quanto 
por praticantes amadores. A Semesp também é res-
ponsável pela manutenção, recuperação e ampliação 
dos espaços de esporte e lazer do município (praças, 
quadras, ginásios, campos e academias populares), 
que recebem investimentos constantes.

NÚCLEOS DE ESPORTE  
E DE QUALIDADE DE VIDA

No biênio 2017–2018, a Semesp realizou amplo in-
vestimento no programa Nosso Esporte Cachoeiro, 
que engloba os Núcleos de Esporte Educacional e 
de Rendimento e os Núcleos de Qualidade de Vida.

Os Núcleos de Esporte Educacional e de Rendimen-
to oferecem aulas gratuitas de práticas esportivas 
para crianças e jovens de 7 a 17 anos em quadras, 
ginásios e estádios de bairros e distritos de Cacho-
eiro. Em 2016, foram 220 crianças e adolescentes 
atendidos, número que subiu para 1.465, em 2017, 
e 1.500, em 2018.

Entre as modalidades oferecidas, que aumentaram 
de 6 para 17 de 2016 para 2017, estão vôlei, vôlei de 
praia, handebol, futsal, futebol de campo, futebol 
de areia, basquete, judô, caratê, jiu-jitsu, atletismo 
e badmington.

Já os Núcleos de Qualidade de Vida oferecem aulas 
gratuitas de zumba, ginástica e dança para a po-
pulação em geral em quadras, ginásios e praças de 
Cachoeiro. O número de núcleos deu um salto de 
7 para 27 entre 2016 e 2017. Com isso, foi grande o 
aumento do público atendido: 335 em 2016, 1.207 
em 2017 e 2.050 em 2018.

Gráfico 6 – Núcleos de Esporte Educacional Gráfico 7 – Núcleos de Qualidade de Vida
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Núcleo de Basquete

Aulão de Zumba
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ESPAÇO VIVA MAIS

A Secretaria de Esporte e Lazer de Cachoeiro (Se-
mesp) tem trabalhado para ampliar e melhorar a 
oferta de espaços públicos para a prática esportiva 
no município. Só em 2018, foram viabilizadas quatro 
novas academias ao ar livre – Espaço Viva Mais: 
bairros Aeroporto e Paraíso e distritos de Itaoca e 
Soturno.

Núcleo de Judô

O objetivo é o de proporcionar, gratuitamente, às 
pessoas, dentre outros benefícios, bem-estar físico 
e emocional, integração social, fortalecimentos de 
músculos e articulações, condicionamento físico, di-
minuição do risco de doenças cardíacas, diabetes, 
estresse, depressão e a ansiedade.

As instalações dessas academias ao ar livre são con-
duzidas pela Semesp, em parceria com as equipes 
das secretarias municipais de Obras (Semo) e de 
Serviços Urbanos (Semsur).

Espaço Viva Mais, bairro Aeroporto 



28

Espaço Viva Mais, Soturno

Espaço Viva Mais, bairro Paraíso

Espaço Viva Mais, Itaoca Pedra
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EVENTOS ESPORTIVOS

Em 2017 e 2018, a Semesp intensificou a realização 
de eventos esportivos diversos em Cachoeiro, forta-
lecendo o esporte em alto nível e a prática de novas 
modalidades no município. Além das competições 
organizadas pela secretaria, diretamente, foram 
lançados editais de apoio a grupos e organizações 
dispostos a promover torneios,

OS EVENTOS REALIZADOS NESSE  
PERÍODO FORAM:

Jogos Interescolares de Cachoeiro de Itapemirim 
(Joici) – O Joici reúne equipes formadas por alu-
nos das redes pública e particular de ensino, com 
idades entre 12 e 17 anos, competindo nas catego-
rias infantil e juvenil, no masculino e feminino. Em 
2017, a principal competição esportiva educacional 
de Cachoeiro contou com a participação 1.478 estu-
dantes de 21 escolas, em 7 modalidades esportivas. 
Em 2018, foram 1.600 alunos de 30 escolas, em 11 
modalidades esportivas. As modalidades esportivas 
incluíram natação, vôlei de areia, xadrez, badminton, 
futsal, voleibol, handebol, basquete, atletismo, tênis 
de mesa e judô.

Largada da 40ª Corrida de São Pedro

Campeonato Municipal de Futebol – A Semesp res-
gatou a tradicional competição de futebol amador 
em Cachoeiro, fortalecendo o esporte e a sociabi-
lidade comunitária. Em 2017, o torneio teve a par-
ticipação de 10 bairros, com 12 equipes e cerca de 
500 atletas. No ano seguinte, de 15 equipes e de, 
aproximadamente, 630 atletas.

Jogos Paralímpicos – Competição inédita em Cacho-
eiro, os Jogos Paralímpicos foram realizados pela 
Semesp em dezembro de 2018, no ginásio da As-
sociação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), 
no bairro São Geraldo. Participaram cerca de 150 
cachoeirenses e moradores das cidades de Iconha, 
Itapemirim, Marataízes e Mimoso do Sul – usuá-
rios de serviços ofertados em unidades da Apae e, 
também, da Sociedade Pestalozzi do Brasil. Os jogos 
foram realizados nas modalidades de atletismo, fu-
tebol de salão, judô e tênis de mesa.

Corrida de São Pedro – Realizada desde 1979, a Cor-
rida de São Pedro é a mais tradicional corrida de rua 
de Cachoeiro, integrando a programação da Festa 
Municipal. Em 2017, foram cerca de 700 participan-
tes. Em 2018, mais de 1 mil corredores. Também, 
em 2017, foi criada a Corrida de São Pedro Kids, 
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Taça Brasil de Futsal – A competição da categoria 
Sub-20 aconteceu em agosto de 2018, em Cacho-
eiro, sendo uma realização da Federação Espírito- 
Santense de Futebol de Salão (Fesfs) com apoio da 
Semesp. Participaram da competição seis equipes, 
representantes dos estados do Paraná, do Mara-
nhão, do Rio Grande do Norte e do Espírito Santo.

CF Games & Workout – Realizado pela Semesp, em 
novembro de 2018, na arena do Pavilhão de Eventos 
da Ilha da Luz, o evento de Crossfit e Funcional teve 
mais de 200 atletas participantes.

Quarta etapa do Circuito Capixaba de Jiu-jitsu – Re-
alizada em julho de 2018, em Cachoeiro, teve, apro-
ximadamente, 600 participantes, entre crianças e 
adultos de todo o Estado. Foi organizada pela Fede-
ração Capixaba de Jiu-Jitsu com apoio da Semesp.

Abertura da Temporada de Montanhismo Cachoeiro 
2018 – Realizada em abril, na Estância Águas de Itabi-
ra, foi mais um projeto aprovado em edital da Semesp. 
As atividades incluíram trilhas de rapel e palestras.

 Jogos Paralímpicos de Cachoeiro promovem inclusão

direcionada ao público infantojuvenil. Bem-sucedida, 
houve nova edição em 2018, consolidando-se como 
nova modalidade da corrida de rua.

Corrida das Mulheres – A Corrida das Mulheres é 
realizada, tradicionalmente, em 8 de março, Dia In-
ternacional da Mulher. Direcionada, exclusivamente, 
ao público feminino, a corrida visa celebrar a data 
por meio da prática esportiva, integrando outras 
ações da prefeitura relacionadas ao tema. Foram 
duas edições realizadas em 2017 e 2018.

Torneio de Futevôlei – Realizado em janeiro de 
2018, o primeiro Torneio de Futevôlei foi realizado 
em janeiro de 2018, na quadra de areia do bairro 
Amarelo. Fruto do edital de apoio a eventos es-
portivos da Semesp, a competição contou com a 
participação de 16 duplas de jogadores. Um dos 
destaques foi a presença da jogadora de Cariacica, 
Rayana Servare, campeã mundial na modalidade. 
Ela promoveu clínica esportiva para crianças e ado-
lescentes atendidos pelo Nosso Esporte Cachoeiro.
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De acordo com o programa, o subsídio é pago em 
12 parcelas mensais. Porém, atletas e paratletas que 
estiverem contratados por clubes de outros estados 
não terão direito de receber a bolsa.

O benefício deverá ser utilizado para custear gastos 
com alimentação, assistência médica, odontológica, 
psicológica, nutricional e fitoterápica, medicamen-
tos, suplementos alimentares, transporte terrestre e 
aéreo para eventos esportivos, academia, personal 
trainers, material e uniforme esportivo, devendo o 
beneficiado prestar contas, na forma e condições 
estabelecidas pela Semesp. 

REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS  
DE ESPORTE E LAZER

Somente em 2018, foram viabilizadas cinco novas 
academias ao ar livre e revitalizadas 17 quadras e 
ginásios de Cachoeiro. Por meio do projeto Espaço 
Viva Mais, foram lançadas academias nos bairros 
Aeroporto e Paraíso e nos distritos de Itaoca e Gi-
ronda. As instalações dessas academias, ao ar livre, 

2ª etapa do Insanity Mountain – Evento de monta-
nhismo e esportes radicais, realizado em julho de 
2018, na Pedra do Frade e a Freira, organizado via 
edital de apoio da Semesp.

Copa Sul de Handebol – Realização da Federação Ca-
pixaba de Handebol com apoio da Semesp, o torneio 
aconteceu em setembro, no ginásio poliesportivo do 
bairro Aeroporto. Mais de dez equipes da região Sul 
do Estado, sendo três delas de Cachoeiro, participaram 
do evento, nas categorias Infantil, Cadete e Adulto, no 
masculino e no feminino. Alunos do Nosso Esporte Ca-
choeiro estiveram entre os competidores.

BOLSA ATLETA

Com projeto de lei elaborado em 2018 e regula-
mentado no início de 2019, o Programa Bolsa Atle-
ta é voltado para atletas, paratletas e atletas-guia 
amadores representantes de Cachoeiro. O objetivo 
é o de apoiá-los, financeiramente, para que se dedi-
quem ao treinamento esportivo e, assim, participem 
de competições municipais, regionais, estaduais, na-
cionais e internacionais.

Revitalização de quadra esportiva – Ginásio de Itaoca Pedra
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são conduzidas pela Semesp, em parceria com as 
equipes das secretarias municipais de Obras (Semo) 
e de Serviços Urbanos (Semsur).

Também por meio desse trabalho conjunto, a Se-
cretaria de Esporte e Lazer intensificou a ação de 
reforma de quadras e ginásios esportivos da área 

urbana e da zona rural. O trabalho, que atendeu a 
um total de 14 quadras e 3 ginásios, ganhou des-
taque por conta da revitalização do Ginásio Theo-
dorico de Assis Ferraço, no bairro Aeroporto, e da 
praça João Fardim, no bairro Paraíso – que também 
recebeu um novo Espaço Viva Mais.

Revitalização de quadra esportiva – Ginásio T. de A. Ferraço

Revitalização de área de lazer – praça do Rotary
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CULTURA E TURISMO

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sem-
cult) é responsável por fomentar e preservar as 
manifestações culturais, em Cachoeiro de Itapemi-
rim, nas suas mais diversas formas, bem como por 
promover ações de incentivo ao turismo no muni-
cípio. Sua equipe atua, nas zonas urbana e rural, 
estimulando, apoiando e desenvolvendo atividades 
ligadas ao folclore, às artes cênicas, à música, à dan-
ça, às artes plásticas, às artes visuais, à literatura, à 
história e à valorização patrimonial, dentre outras. 
Também compete, à Semcult, a preservação do 
patrimônio histórico da cidade e a gestão de seus 
espaços culturais públicos.

ESPAÇOS CULTURAIS

A Semcult também investiu, fortemente, em ações 
para a valorização dos espaços culturais de respon-
sabilidade da prefeitura: Casa de Cultura “Roberto 
Carlos”, Casa dos Braga, Museu Ferroviário “Domin-
gos Lage”, Teatro Municipal “Rubem Braga”, Casa da 
Memória e Biblioteca Pública Municipal “Major Wal-
ter dos Santos Paiva”, Sala de Exposições “Levino 
Fanzeres”, Centro Cultural “Mestre Salatiel” e Circo 
da Cultura (Praça de Fátima).

Somente em 2018, foram mais de 100 mil pessoas 
frequentando os espaços culturais. Esses espaços 
foram beneficiados, ainda, com a criação de um 
edital específico para Ocupação dos Equipamentos 
Históricos, destinados a grupos que desejam desen-
volver atividades artísticas gratuitas nesses espaços.

Espaço cultural Casa dos Braga

Espaço Cultural Casa do Roberto Carlos
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Espaço Cultural Circo da Cultura

Centro Cultural Mestre Salatiel

Espaço cultural Casa da Memória
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Biblioteca municipal Major Walter

Sala de Exposições “Levino Fanzeres
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EVENTOS

O biênio 2017–2018 também foi marcado pela rea- 
lização de importantes eventos culturais em Cacho-
eiro. Destacam-se:

7ª Bienal Rubem Braga – Maior evento literário do 
Espírito Santo, a sétima edição da Bienal Rubem 
Braga foi realizada em maio de 2018. O evento levou 

Museu Ferroviário Domingos Lage

cerca de 50 mil pessoas à Praça de Fátima, que foi 
palco para mais de 200 atrações culturais, com a 
participação de 255 artistas, e lançamento de 26 
livros. A feira literária homenageou célebres amigos 
do cronista (Vinícius de Moraes, Candido Portinari 
e Sérgio Buarque de Holanda) e pôs cachoeiren-
ses e visitantes em contato com grandes nomes 
da cultura nacional nas mesas-redondas, oficinas e 
palestras promovidas.

Crianças leem na Bienal
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Contação de histórias anima crianças

Diálogo com escritores em mesas-redondas
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Ações pré-Bienal – Novidade a partir de 2017, a Sem-
cult promoveu atividades pré-Bienal, de modo a alicer-
çar a programação da feira com ações permanentes 
da secretaria. Entre essas atividades, estão o Projeto 
Pé de Livros, o Livro Virtual Nas Asas da Borboleta 
Amarela e o Encontro de Literatura Fantástica.

Festival de Artes Cênicas de Cachoeiro de Itapemi-
rim (Facci) – Após hiato de quatro anos, o Festival 
de Artes Cênicas de Cachoeiro ressurgiu com mais 

VII FACCI promoveu 25 espetáculos para a cidade

força, em outubro de 2018, apresentando 25 es-
petáculos de diferentes regiões do país e um da 
Argentina. O evento envolveu 75 artistas e levou 
apresentações de teatro e dança a espaços culturais 
e áreas abertas, alcançando milhares de pessoas.

Semana da Criança – Também em outubro de 2018, 
a Semcult promoveu a Semana da Criança, na Praça 
de Fátima, com muitas atrações para a criançada 
curtir com a família.

Espetáculos formam novas plateias

Ação pré-Bienal – Projeto Cultural Pé de Livros fomenta leitura
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Espetáculos de grande porte

Semana do Rei – No biênio 2017–2018, também ocor-
reu a tradicional Semana do Rei, que acontece todos 
os anos na semana em que se comemora o aniver-
sário do mais ilustre “filho” de Cachoeiro, o cantor e 
compositor Roberto Carlos (19 de abril). Ao longo da 
semana, foram realizadas diversas atividades culturais 
e artísticas alusivas à data na Casa de Cultura Roberto 

Carlos e em outros espaços públicos do município. Um 
dos destaques da programação foi o Giro Gastronô-
mico, no qual diversos restaurantes da cidade servem 
pratos especiais nomeados com músicas que fizeram 
sucesso na voz do cantor. Em 2018, foram acrescen-
tadas outras atrações ao evento, como o concurso de 
covers do Roberto Carlos.

Gincana escolar anima Semana do Rei
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Carnaval – A prefeitura voltou a ter programação no 
período do carnaval a partir de 2018. Além das atra-
ções musicais, no Parque de Exposições do Aeroporto 
e na Praça de Fátima, foram realizados concursos de 
Marchinhas, Fantasias, Rei Momo e Rainha.

O Natal Transforma – A programação do Natal Trans-
forma foi um sucesso logo na sua primeira edição, em 
2017. A decoração natalina na praça Jerônimo Montei-

Concurso de covers do rei Roberto Carlos

ro, junto às diversas outras atrações, como os concer-
tos natalinos, encantou muitas famílias cachoeirenses 
e visitantes de várias cidades. 

Em 2018, mais de 40 mil pessoas visitaram o espaço 
e participaram da programação, que contou com di-
versas atrações, entre elas, o video mapping, apresen-
tações de corais e da Orquestra Sinfonica Sul Espírito 
Santo (OSSES) .

Matinê infantil, carnaval 2018
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O Natal Transforma encantou mais de 40 mil visitantes

Decoração Natalina rica em detalhes, cores e luzes

O Natal Transforma encantou mais de 40 mil visitantes

Famílias vivenciaram, com alegria, o natal em Cachoeiro
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Show de imagens no video mapping

Concerto natalino com Orquestra Sinfônica Sul do Espírito Santo e grupos de corais
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LEI RUBEM BRAGA

Principal mecanismo de fomento à cultura em Ca-
choeiro, a Lei Rubem Braga passou por reformula-
ção e modernização em 2017, com transferência das 
informações para o público e os avaliadores que, 
pela primeira vez, foram selecionados por meio de 
chamamento público. Desde então, foram lança-
dos dois editais de fomento a projetos artísticos, 
em 2017 e 2018, respectivamente, com 59 propos-
tas contempladas. O total de investimento foi de  
R$ 1,55 milhão.

No caso do edital de 2018, houve participação ati-
va da classe artística cachoeirense na formulação 
do documento, por meio das reuniões do Conselho 
Municipal de Política Cultural, tornando o processo 
mais transparente e democrático.

Edital Valor

Editais do Carnaval de 2019  
– Blocos Carnavalescos

R$ 60.000,00

Editais do Carnaval de 2019  
– Concurso de Fantasias

R$ 15.000,00

Editais do Carnaval de 2019 
– Concurso de Marchinhas

R$ 9.000,00

Editais do Carnaval de 2019  
– Confecção de Bonecos

R$ 12.000,00

Editais do Carnaval de 2019  
– Rainha do Carnaval

R$ 1.500

Editais do Carnaval de 2019  
– Rei Momo

R$ 1.500,00

2018 – Editais do Carnaval R$ 21.000,00

Edital de Chamamento Público  
Para Grupos Folia de Reis

R$ 10.000,00

Edital de Credenciamento Para 
Apoio A Evento No Ano de 2019

Não houve 
inscritos

Edital de Ocupação de Centros 
Culturais

R$ 49.500,00 

Edital Palco Livre Natal Sem cachê

Lei Rubem Braga 2018 – Seleção de 
Avaliadores e Seleção de Projetos 

Culturais
 R$ 575.915,00

VIII Salão de Artes  
Levino Fanzeres – Seleção de 

Avaliadores
Não houve

Festival de Teatro 2018 R$ 67.500

Semana da Criança 2018 R$ 23.000,00

7ª Bienal Rubem Braga R$ 248.000,00

Semana do Rei 2018 R$ 3.000,00

Quadro 1 – Valores referentes aos editais de fo-
mento à cultura abertos em 2018
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ensino fundamental. No período de férias escolares, 
entretanto, o projeto se dedica à sensibilização de 
outros grupos, como adultos, idosos e funcionários 
públicos. Dentre os locais do roteiro das visitas, es-
tão o Museu Ferroviário, a Casa de Cultura “Roberto 
Carlos” e a estátua do artista, a Casa dos Braga e 
o Palácio “Bernardino Monteiro”. Foram atendidos 
762 alunos cachoeirenses e 150 visitantes de outros 
municípios em 2018. 

City Tour do Rei – É um passeio turístico que ocorre 
durante a programação da Semana do Rei, em abril. 
O objetivo é passear por locais marcantes da traje-
tória de Roberto Carlos em Cachoeiro. O trajeto in-
clui: praça Pedro Cuevas Júnior, na qual se encontra 
uma estátua do cantor; a Casa de Cultura “Roberto 
Carlos”, em que ele nasceu e morou; a igreja Nosso 

TURISMO

O incentivo ao turismo foi intensificado em Cacho-
eiro no biênio. Em 2017, em parceria com a Secre-
taria de Desenvolvimento Econômico (Semdec), a 
Semcult criou o Circuito Viva Cachoeiro a Pé, projeto 
para fomentar o turismo e, também, o comércio no 
município.

Em 2018, já assumindo, integralmente, as atividades 
voltadas ao fomento do turismo na cidade, a Sem-
cult estabeleceu dois circuitos de turismo cultural 
permanentes:

Circuito Doce Terra Onde Eu Nasci – é uma ação 
permanente, tendo como público, no período de 
março a dezembro, os alunos das escolas das redes 
públicas municipal e estadual, dos 8º e 9º anos do 

City Tour do Rei

Circuito “Doce Terra Onde eu Nasci”
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Turismo de Negócios – o conjunto de atividades 
turísticas decorrentes dos encontros de interesse 
profissional, associativo, institucional, de caráter 
comercial, promocional, técnico, científico e social 
é denominado turismo de negócios. É um concei-
to, relativamente, novo. Mas, para as indústrias de 
hotelaria, transporte aéreo, locação, entre outras, 
as necessidades desses colaboradores em desloca-
mento são muito semelhantes às de quem está ali 
apenas para lazer e descanso. Afinal, os objetivos 
podem ser bastante distintos, mas o viajante a ne-
gócios ainda precisa de serviços específicos.

Cachoeiro se insere nessa dinâmica e eventos como 
Cachoeiro Stone Fair apresentam o potencial das 
rochas ornamentais extraídas em terras capixabas, 
que atrai grandes negócios nacionais e internacio-
nais para o estado. O roteiro de compradores de 
pedras, insumos e máquinas e profissionais do seg-
mento dá forma ao trajeto denominado Rota do 

Senhor dos Passos (Matriz Velha), onde teria sido 
batizado; e, ainda, o Liceu Muniz Freire e o Cristo 
Rei, colégios em que ele foi matriculado.

Turismo Rural – a Semai iniciou um trabalho focado 
no turismo rural, com ações de seleção e treinamen-
to de produtores das comunidades de Independên-
cia, Boa Vista e Alto São Vicente para realização 
de empreendimentos, como pousadas, cafeterias, 
lanchonetes, restaurantes, caminhadas a cavalo, 
produção de flores e frutas, eventos religiosos e 
outros, além de orientações para desenvolvimento 
de atividades integradas de lazer, esporte e cultura 
(rampa de voo livre, rapel, escalada, trilhas, cami-
nhadas, ciclismo e arvorismo).

Para 2019, estão previstos a pavimentação com PAVI-S 
e o paisagismo de seis quilômetros da Serra de Alto 
São Vicente e o lançamento do Edital do Fundo Munici-
pal de Desenvolvimento Rural Sustentável, para apoio 
a projetos de infraestrutura de turismo rural.

Turismo rural em rampa de voo livre em Alto São Vicente
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PROJETO NOVOS TALENTOS

O projeto Novos Talentos oferece, a crianças e ado-
lescentes, oficinas gratuitas de violão, canto coral, 
teatro e artesanato na sede de Cachoeiro. No distri-
to de Itaoca, a de artesanato é para jovens e adultos. 
As aulas são realizadas no Centro Cultural “Nelson 
Sylvan”, na Casa de Cultura “Roberto Carlos” e na 
Paróquia Nossa Senhora Aparecida (Itaoca), pela 
manhã e à tarde, em horários que variam de acordo 

Mármore e do Granito, a primeira do Brasil voltada, 
especificamente, para o turismo de negócios, o que 
desperta interesse de turistas e visitantes.

Além disso, há a Rota dos Vales e do Café, da qual o 
município faz parte, que articula negócios e lazer, e 
o Giro de Negócios e Oportunidades, uma das prin-
cipais atividades da Feira de Negócios e Agroturis-
mo de Cachoeiro de Itapemirim. Essas duas ações 
impulsionam a economia local.

Oficina de artesanato

Turismo de negócios – Cachoeiro x China
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com a disponibilidade dos professores e alunos. As 
oficinas são realizadas em dois períodos do ano: de 
março a junho e de junho a dezembro. Ao final de 
cada período, é realizado um sarau de encerramen-
to. Desde 2017, quando foi criado, o Projeto Novos 
Talentos já atendeu cerca de 400 pessoas

A Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, 
nessa dinâmica explicitada, buscou, dentro de suas 
possibilidades, nesses dois anos, construir linhas de 
trabalho que garantam o combate às desigualdades 
e a defesa de direitos humanos, para promover ci-
dadania para todos.

Oficina de teatro

Oficina de violão

Sarau comemora sucesso das oficinas do Projeto Novos Talentos
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 — Realização de atividades para ampliar a fiscaliza-
ção e a arrecadação: fiscalização tributária sur-
presa com transporte comercial do município; 
auditoria do valor adicionado fiscal de produtores 
rurais; mutirão de análise de processos relativos 
à Dívida Ativa, Cadastro Imobiliário e Mobiliário, 
além de impostos taxas e pagamentos em geral.

 — Início, em novembro de 2017, do Programa Re-
gularização Fiscal (Refis), permitindo, aos contri-
buintes inadimplentes, condições mais vantajosas 
de quitação dos débitos com o município. Foram 
R$ 23.809.921,25 em dívidas parceladas de 10.737 
contribuintes. Desse valor, R$ 12 milhões chega-
ram aos cofres municipais até o fim de 2018.

Em dezembro de 2018, a gestão fiscal de Cachoeiro 
de Itapemirim recebeu nota “A” da Secretaria do 
Tesouro Nacional, na avaliação da capacidade de 
pagamento (chamada Capag). Dos 78 municípios 
capixabas, só Cachoeiro e outros 15 alcançaram o 
conceito máximo.

2 – EIXO ECONÔMICO

Ao assumir o governo, em 2017, a atual Gestão atuou na organização de contas públicas, 
transformando Cachoeiro de Itapemirim em uma cidade competitiva, capaz de promo-
ver a credibilidade, a equidade e a transparência para impulsionar a economia local e 
gerar renda, tornando-a proativa.

O conjunto de secretarias municipais afins – de Fazenda (Semfa), de Desenvolvimento 
Econômico (Semdec), de Modernização e Análise de Custos (Semmac), de Administração 
(Semad) e de Agricultura e Interior (Semai), além da Coordenadoria de Defesa do Consu-
midor (Procon) – promoveu, em 2017 e 2018, de forma participativa, sustentável e coe-
rente, o crescimento econômico, com respeito ao meio ambiente, à justiça e à inclusão 
social. A ideia é a de tornar Cachoeiro uma referência estadual, nacional e internacional.

FAZENDA

A Secretaria Municipal de Fazenda (Semfa) é a res-
ponsável por executar e acompanhar as políticas de 
tributação e finanças da administração municipal. 
O foco principal do início da nova gestão foi elevar 
a arrecadação tributária da prefeitura, aumentar a 
fiscalização e agilizar processos.

Entre outras ações básicas, a Semfa efetivou:

 — Ressarcimento de quase R$ 1 milhão referente à 
cessão de servidores a outras prefeituras (valores 
correspondem a salários e encargos desde 2014);

 — Redução em R$ 8 milhões em dívidas do muni-
cípio com Pasep, INSS e Ministério do Trabalho  
(recálculo de débitos prescritos e adesão a incen-
tivos de medidas provisórias);

 — Elaboração de Novo Código Tributário – entre as 
principais alterações, está a cobrança de ISS so-
bre operadoras de cartão de crédito, operações 
de leasing (arrendamento de bens móveis ou 
imóveis) e planos de saúde de outros municípios;

 — Extinção de cobrança de IPTU sobre terraços, 
dispensa de diligência para baixa em empresas, 
entre outros benefícios ao contribuinte;
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área de desenvolvimento de tecnologia para seto-
res como metalmecânico, granito e têxtil, além de 
intercâmbio de mão de obra qualificada.

Em março de 2018, uma comitiva da prefeitura, 
realizou uma viagem à China, retribuindo a visita 
e referendando parcerias. Na ocasião, a comitiva 
visitou também a Xiamen Internacional Stone Fair, 
maior feira de rochas ornamentais do mundo que, 
naquela edição, contou com mais de 2 mil exposito-
res, de 56 países, e 150 mil compradores comerciais, 
de 154 países e regiões.

APOIO A MICROEMPREENDEDORES

Localizada no Mercado Municipal São João, no bairro 
Amarelo, a Sala do Empreendedor tem como objetivo 
facilitar a legalização de pequenos negócios. Em 2017, 
foram feitos 5.296 atendimentos na Sala do Empre-
endedor. Em 2018, houve 5.685 atendimentos, fluxo 
que representou um crescimento aproximado de 20%. 
Esses atendimentos geraram a formalização de 587 
novos microempreendedores individuais (MEI's).

O atendimento recebeu uma atenção especial nesse 
período, atraindo muitas pessoas, antes desempre-
gadas, a empreenderem seus próprios negócios com 
oferta de crédito e orientação fornecida para reduzir 
a informalidade e propiciar, aos empreendedores, a 
seguridade social.

Para ampliar a atuação da Sala do Empreendedor, 
a Semdec iniciou um processo de reestruturação, 
com suporte do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas (Sebrae-ES).

A expectativa é a de que, uma vez reorganizado, o local 
passe a concentrar, por exemplo, parte das etapas das 
compras governamentais, que começaram a ser proje-
tadas, neste ano, pela Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, também com apoio do Sebrae-ES.

Em 2018, houve, ainda, a estreia do projeto Bair-
ro Empreendedor no Zumbi. Na primeira ação do 
projeto, em novembro, os participantes do curso 
de empreendedorismo receberam orientações para 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econô-
mico (Semdec) tem como missão promover o cres-
cimento econômico de Cachoeiro de Itapemirim de 
forma sustentável. Tendo isso em vista, a secretaria 
desenvolveu ações e projetos no biênio 2017-2018 
que visaram melhorar o ambiente de negócios, gerar 
novos empregos e incentivar a ciência e a inovação.

Nessa perspectiva, Cachoeiro conseguiu entrar, pela 
primeira vez, em 2018, para o ranking da Consultoria 
Urban Systems das 100 cidades mais promissoras 
do país para realização de negócios. Nele, a cidade 
ocupa a 63ª colocação geral. No Estado, ocupa o 
segundo lugar.

COOPERAÇÃO COM CIDADE CHINESA

Realizada em novembro de 2017, a visita de repre-
sentantes da cidade chinesa de Nan'an teve como 
objetivo a assinatura de intenção de acordos na 
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e Investimentos do Peru, Percy Sánchez; o encontro 
contribuiu para atualizar dados sobre demandas e 
oportunidades dos três países visitantes.

EVENTOS

A Semdec esteve presente na 44ª e 45ª Cachoeiro 
Stone Fair, eventos que movimentam a economia 
do município, com destaque para redes hoteleira, 
taxista e alimentícia. O estande municipal disponibi-
lizou um leque de atrativos turísticos e econômicos 
com a ajuda de recursos tecnológicos, como vídeos 
e folders bilíngues, em português e inglês, confec-
cionados, especialmente, para a ocasião.

Além disso, a Semdec, em parceria com a ACISCI – As-
sociação Comercial e Industrial de Cachoeiro Itapemi-
rim, promoveu, em 2017 e 2018, a Feira de Negócios e 
Agroturismo, que ofereceu cursos, oficinas e capaci-
tações em áreas como recursos humanos, desenvolvi-
mento pessoal, comunicação e vendas. Um dos pontos 
altos da feira foi o Giro de Negócios e Oportunidades 
que colocou grandes empresas em contato com pe-
quenos fornecedores de produtos e serviços da região, 
com o objetivo de facilitar parcerias comerciais entre os 
participantes. Na edição de 2018, foram R$ 5 milhões, 
aproximadamente, em prospecção total de negócios 
realizados na Feira Multissetorial, da qual participaram  
75 empresas e instituições.

desenvolver suas ideias de negócio. Os futuros em-
presários ainda terão mentorias mensais oferecidas 
pelas instituições parceiras em diversas áreas de 
gestão de negócio.

A Van Itinerante do Empreendedor, por sua vez, 
efetuou 694 atendimentos somente em 2017, pas-
sando por todos os bairros e distritos do município.

Importante destacar, ainda, que no período de ja-
neiro/ novembro de 2018, o programa Nossocrédito 
em Cachoeiro, por meio dos seus pontos de aten-
dimento, firmou 228 contratos com liberação em 
crédito de R$ 2 milhões.

Outro ramo importante de atuação foi o estímulo à 
profissionalização do setor de artesanato. As ações 
de fomento atenderam 760 pessoas em 2018.

RODADA DE NEGÓCIOS INTERNACIONAL

Realizada em 2017 em parceria com empresas e a 
Unidade de Negócios Nacional e Internacional (Unni), 
a Rodada de Negócios Internacional reuniu grupos 
envolvidos no arranjo produtivo capixaba. O evento 
teve a presença do embaixador do Panamá, Edwin 
Emílio Vergara Cárdenas; da cônsul de Assuntos Eco-
nômicos do México, no Rio de Janeiro, Lília Paola Ureña 
Martínez; e do diretor de promoção de Exportações 

Feira de Negócios fomenta o empreendedorismo cachoeirense
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AGRICULTURA E INTERIOR

Responsável pela política de produção agropecuária 
de Cachoeiro de Itapemirim e melhoria das condi-
ções de vida nas comunidades do interior do muni-
cípio, a Secretaria Municipal de Agricultura e Interior 
(Semai) desenvolveu diversas ações nos últimos dois 
anos para alavancar o desenvolvimento rural.

Estradas – Em 2017 e 2018, cerca de 500 km de 
estradas rurais de Cachoeiro receberam revitaliza-
ção, otimizando a mobilidade rural e o escoamento 
da produção.

ExpoSul Rural – Maior evento agro do sul capixaba, 
a Semai, em parceria com o Sindicato Rural, realizou 
duas edições da ExpoSul Rural com grande sucesso, 
movimentando o mercado de agronegócio na região. 
Nessas duas primeiras edições, em 2017 e 2018, a fei-
ra alcançou um público de cerca de 70 mil pessoas e 
movimentou um montante na ordem de R$ 10 milhões 
entre vendas feitas dentro do evento e outras fecha-
das após a sua realização.

Programa Hora Máquina – Em 2017, a Semai re-
cuperou e renovou o parque de máquinas e equi-
pamentos do município com o Programa Hora 
máquina, para atender agricultores nos serviços 
de mecanização agrícola. Também efetuou limpeza 
de terrenos, roçagem de campos de futebol, entre 
outros atendimentos às comunidades.

Apoio a produtores – Em 2018, a Semai, com ações 
sustentáveis e empreendedoras, transformou a rea-
lidade do homem do campo. Investiu na construção 
de barragens e de caixas secas, para garantir futu-
ras reservas de água e potencializou assessoramen-
to às agroindústrias familiares, além de ampliar e 
reorganizar as Feiras de Agricultura Familiar.

Com essas ações, a Prefeitura Municipal de Cacho-
eiro de Itapemirim visou à melhoria do setor agro-
pecuário do município, atendendo aos anseios dos 
produtores rurais. As realizações baseiam-se nos 
princípios de eficiência e sustentabilidade.

FEIRA DE EMPREGO E ESTÁGIO

Em 2018, a Semdec organizou, em parceria com 
empresas e instituições de ensino, a primeira edição 
da Feira de Emprego e Estágio, que cadastrou mais 
de mil pessoas para oportunidades profissionais em 
ambos os tipos de trabalho. Também por meio dessa 
iniciativa, foi promovido, para mais de 200 partici-
pantes, treinamento sobre elaboração de currículos 
e postura profissional.

AEROPORTO

Também é importante destacar duas melhorias re-
alizadas, no Aeroporto Raimundo de Andrade, em 
2018. A primeira foi a implantação de balizamento 
noturno, que possibilitou a retomada dos voos nes-
se período. A segunda foi a criação de um sistema 
de captação d’água da chuva, gerando, assim, uma 
economia de mais de 60% nos gastos com recursos 
hídricos no aeródromo.

Administrado pela Secretaria Municipal de Desen-
volvimento Econômico (Semdec), o aeroporto é uti-
lizado, principalmente, para transporte de equipes 
médicas e órgãos para transplantes, oficiais do exér-
cito, empresários, representantes da classe política 
e artistas nacionais com shows na região.

Manutenção de estradas rurais
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Exposul – maior evento de agronegócios sul capixaba

Exposição de produtos de agroindústria familiar

Mais de 70 mil pessoas visitaram a Exposul em 2017 e 2018
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“Fazendinha” para interação com público infantil

Apresentação de recursos agropecuários

Estandes de escolas municipais
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Práticas esportivas animaram os visitantes da Exposul

Oficinas gastronômicas dinamizaram o evento

Exposul deu visibilidade a produtos de origem agropecuária
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3 – EIXO INFRAESTRUTURA

A infraestrutura é o conjunto de ações que serve como base para o funcionamento das 
cidades. Em outras palavras, são todos os elementos que permitem que a população 
aproveite o espaço urbano de forma harmoniosa: por meio de rodovias e do sistema 
viário; da energia elétrica; da drenagem; das canalizações de esgoto e da água potável, 
entre outras facilidades.

Em 2017 e 2018, a Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim desenvolveu as ati-
vidades de melhoria da infraestrutura na cidade articulando as secretarias voltadas ao 
tema, de forma direta ou indireta, em diálogo interinstitucional.

OBRAS

Em 2017, a Secretaria Municipal de Obras (Semo) 
promoveu grandes avanços em recuperação de ruas 
e implantação e reparos em redes de drenagem, 
tanto na sede quanto nos distritos. Foram executa-
das 472 obras no município, incluindo intervenções 
de reparo em calçamento e em asfalto, construções 
de muretas e de muros de arrimo, entre outras.

Houve, ainda, reparos em vias asfaltadas de diver-
sos bairros, como Boa Vista, Baiminas, Waldir Furta-
do Amorim (BNH de Baixo), Luiz Tinoco da Fonseca 
(BNH de Cima), Coramara, Vila Rica, Zumbi, Valão, 
Centro, Abelardo Machado, Nossa Senhora de Fá-
tima e Amarelo.

A Semo também realizou obras de recuperação de da-
nos causados pelas chuvas em locais de bairros como 
São Luiz Gonzaga, Zumbi e Nossa Senhora de Fátima, 
incluindo a construção de muros de contenção.

Em 2018, as principais ações da Semo foram:

 — Conclusão, com recursos próprios, da Unidade 
Básica de Saúde do bairro Coramara, referência 
para mais de 5.500 usuários do serviço de saúde;

 — Construção de muros de contenção em vias com 
estruturas drasticamente comprometidas;

 — Construção de uma rede de drenagem de mais 
de 300 metros no bairro IBC, que será essencial 
para evitar alagamentos e enxurradas;

 — Reforma do viaduto da rua Dr. Raulino de Oli-
veira, na região central de Cachoeiro, com recu-
peração de partes degradadas da estrutura de 
concreto. Também foi dado início à revitalização 
urbanística do entorno do viaduto em parceria 
com outras secretarias municipais.
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Obras de pavimentação da rua Professor Ávila, no IBC

Construção de muro de contenção na rua Alziro Viana, no Aquidaban
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Construção de muro de contenção e pavimentação da Rua José Turini, no Recanto

ANTES

DEPOIS
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Pavimentação de concreto da Rua Francisco Assis, no Teixeira Leite

ANTES

DEPOIS



Obras de drenagem e muro de contenção na rua Wilson Duarte Silva, no Rubem Braga

ANTES

DEPOIS
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Conclusão da unidade básica de saúde do bairro Coramara

ANTES

DEPOIS
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Também em 2017, foi criada a equipe de Parques 
e Jardins da Semsur, que tem a missão de revitali-
zar espaços públicos do município com serviços de 
limpeza, jardinagem e paisagismo. Entre os locais 
que receberam os serviços estão: Praça de Fátima, 
Praça Jerônimo Monteiro, Praça da Paz (Arariguaba) 
Ginásio de Esportes Nello Vola Borelli (Nova Brasí-
lia), Ponte Municipal, avenida Francisco Lacerda de 
Aguiar, trecho da avenida Beira Rio e praças em 
bairros do município.

Em 2018, foram revitalizados 14 parques e jardins, 
humanizando o espaço urbano.

Outra importante ação de revitalização foi a criação 
do projeto Ponto de Flor, em parceria com a Secre-
taria Municipal Meio de Ambiente que, em 2017 e 
2018, transformou áreas degradadas do município 
em pequenos jardins.

SERVIÇOS URBANOS

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Semsur) 
é a responsável pela iluminação e limpeza pública no 
município. Com a implantação, a partir de 2017, da jor-
nada especial dos servidores nos serviços operacio-
nais em escalas especiais de 12/36h, possibilitou-se a 
intensificação da limpeza nos bairros e distritos, com 
intervenções periódicas de: capina, varrição, lavagem 
e retirada de resíduos nos bairros e distritos.

Somente nas ações do projeto Sexta sem Aedes, 
que realiza mutirões de limpeza e de conscientiza-
ção nos bairros com maiores índices de infestação 
do mosquito transmissor da dengue, foram 917 to-
neladas de lixo e entulho recolhidas em 2017.

Os servidores da secretaria também se fizeram pre-
sentes no período das fortes chuvas de dezembro 
daquele ano. Apenas em uma rua do bairro Rubem 
Braga, foram retiradas dez caçambas de caminhão 
de lama.

REVITALIZAÇÃO

 Varrição – Mutirão de limpeza Capina – servidores todos os dias em ação
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Limpeza e manutenção de parques

Revitalização de parques e jardins
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Obras de revitalização de canteiros

Em relação à iluminação pública, manteve-se a roti-
na de trabalhos de manutenção, expansão, reparos 
elétricos e fiscalização.

Poda de árvores – as equipes da Semsur e da em-
presa concessionária de energia elétrica, a EDP Es-
celsa, participaram, em 2017, de treinamento para 
readaptação de técnica para poda de árvores.

A Semsur ministrou o curso que atualizou as in-
formações para o serviço nas ruas. O objetivo do 
trabalho é readaptar o processo de poda das ár-
vores e levar mais segurança às equipes e efetuar 
tratamento correto às espécies e à área onde a 
vegetação está.

Em 2018, a poda de árvores em áreas públicas de 
Cachoeiro foi feita por uma empresa especializada, 
contratada pela prefeitura. À empresa, cabe fazer 
podas de manutenção, de segurança, ornamental, 
drástica e, também, supressão arbórea, de acordo 
com as normas técnicas e autorizações da Secre-
taria Municipal de Meio Ambiente. 

Nesse ano, foram realizados 185 atendimentos de 
poda ou de supressão de árvore. 

Podas de árvores realizadas sob planejamento
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O objetivo da administração municipal é o de aten-
der, com mais agilidade, às solicitações dos contri-
buintes para realização desse serviço, fundamen-
tal para compatibilizar a arborização com fiações 
aéreas, placas de sinalização, luminárias e outros 
elementos urbanos.

Além da manutenção de rotina, a prefeitura recebe 
uma média mensal de 50 pedidos de poda e su-
pressão por meio da Ouvidoria Geral do Município.

Multirões de limpeza – Em 2018, a Prefeitura, por 
meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos 
(Semsur), realizou uma série de mutirões de limpeza 
em alguns bairros de Cachoeiro.

São serviços de varrição de ruas, capina, retirada de 
entulho e poda de árvores. As equipes contam com 
o auxílio de máquinas, caminhões com caçamba e 
caminhão-pipa.

DESENVOLVIMENTO URBANO

Responsável pela política urbana para o adequado 
crescimento de Cachoeiro, a Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano (Semdurb) realizou uma 
série de projetos para a melhoria urbanística do 
município em 2017/2018. Entre os destaques estão:

 — Início dos procedimentos de revisão do Plano Di-
retor Municipal (PDM), instrumento básico que 
direciona o desenvolvimento e a expansão dos 
municípios. A prefeitura contratou, em 2018, via 
processo licitatório, a empresa de consultoria 
responsável pela atualização. Antes disso, foram 
adotados os procedimentos necessários para 
que alguns dispositivos do PDM atual (de 2006), 
declarados inconstitucionais em 2017, voltassem 
a entrar em vigor. Os trabalhos foram iniciados 
em fevereiro de 2019. A previsão é de que o novo 
PDM que, pela primeira vez, contemplará todo 
o perímetro urbano e rural do município, fique 
pronto até o primeiro semestre de 2020;

 — Revisão, em 2017, de um plano de mobilidade 
urbana, composto por 205 ações e 28 progra-
mas para o ciclo de 10 anos. Entre as ações pre-
vistas, estão a melhoria da infraestrutura para 
pedestres e implantação de rede cicloviária. Em 
2019, deverá ser desenvolvida parte dos pro-
jetos com perspectiva de, aproximadamente, 
R$ 30 milhões em investimentos, relativos ao 
Programa Avançar Cidades;

 — Entrega, em junho de 2018, das unidades do re-
sidencial Otílio Roncete, no bairro Gilson Caro-
ne, aos beneficiários do programa federal Minha 
Casa, Minha Vida, em Cachoeiro de Itapemirim. 
No total, foram 1.248 famílias beneficiadas.  

Caminhão Pipa – Mutirão de limpeza
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regulação, o controle e a fiscalização dos serviços 
de saneamento concedidos, permitidos, autorizados 
ou operados, diretamente, pelo poder público mu-
nicipal. A autarquia municipal atua na fiscalização e 
regulação dos serviços de transporte coletivo e de 
água e esgoto concedidos pelo município.

Em 2018, a agência focou no projeto Tratar, cujo 
objetivo é o de separar a rede de esgoto da rede 
pluvial, para reduzir o lançamento de dejetos no 
rio Itapemirim e demais corpos hídricos. De acordo 
com o órgão, 80% das redes coletoras de esgoto 
do perímetro urbano já foram mapeadas e classifi-
cadas. Esse trabalho de diagnóstico começou a ser 
realizado nos dois anos anteriores e se desdobrou 
em obras executadas ao longo de 2018.

Atualmente, 67% das redes estão diretamente inter-
ligadas ao sistema de tratamento; 19%, interligadas 
às tomadas de tempo seco (TTS) e 14%, apenas, com 
lançamento direto em corpo d’água.

Isso representa uma melhora significativa, se com-
parada com a situação inicial do projeto em janeiro 
de 2017, em que a porcentagem de redes direta-
mente ligadas ao sistema era de 58%; as tomadas 
de tempo seco representavam 21% da forma de 
coleta; os outros 21% correspondiam a lançamento 
direto em corpos hídricos.

O município ampliou a oferta de serviços públi-
cos (transporte, posto de saúde, escola e Procon), 
reorganizando os localizados próximos à região, 
para garantir o atendimento às demandas desses 
novos moradores. Antes da entrega, a Semdurb 
também realizou atividades educativas e prestou 
todo o auxílio necessário aos moradores;

 — Publicação, em 2018, do edital para licitação do 
novo serviço de estacionamento rotativo. A pre-
visão é de que, no primeiro semestre de 2019, ele 
seja, efetivamente, entregue à população. O novo 
rotativo promoverá a utilização democrática do 
espaço público, atuando como uma ferramenta 
de gestão de mobilidade, induzindo e contribuin-
do para o desenvolvimento econômico e social da 
cidade. Inicialmente, serão exploradas 2.186 vagas, 
sendo 1.767 para automóveis e 419 para motos.

AGERSA – AGÊNCIA  
MUNICIPAL DOS SERVIÇOS 
PÚBLICOS DELEGADOS

A Agência Municipal de Regulação dos Serviços Pú-
blicos Delegados de Cachoeiro de Itapemirim (Ager-
sa) foi a primeira agência municipal de regulação 
criada no Brasil. Possui a finalidade de promover a 

 Condomínio residencial Otílio Roncete – 1.248 famílias beneficiadas
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Ao todo, 36,5 quilômetros de redes foram acrescidos 
ao total de redes conectadas ao sistema de trata-
mento. Além disso, 13 bacias de esgotamento estão 
com diagnóstico finalizado, uma com diagnóstico 
em andamento e uma, somente, com diagnóstico 
ainda não iniciado.

Outro destaque são as atividades de sua Diretoria 
Técnica I que gerou, em 2018, um total de 3.328 ações 
voltadas ao serviço de transporte coletivo. O setor foi 
responsável, também, por conduzir 304 ordens de ser-
viços operacionais (OSO’s) ajustadas; 342 reclamações 
verificadas e finalizadas; 1.285 movimentações proces-
suais (processos analisados e despachados); 358 atos 
oficiais expedidos; 55 autuações lavradas; 71 notifica-
ções emitidas; 435 vistorias veiculares realizadas; 435 
alvarás expedidos; e 43 ações fiscais em campo.

Resumo do Projeto Tratar:

 — 80% das redes coletoras de esgoto da sede do 
município mapeadas e classificadas;

 — 67% das redes interligadas, diretamente, ao sis-
tema de tratamento;

 — 13 bacias de esgotamento com diagnóstico fina-
lizado, 1 com diagnóstico em andamento e 1 não 
iniciado;

 — 19% das redes interligadas às tomadas de tempo 
seco – TTS;

 — 14% das redes com lançamento direto em corpo 
d’água;

 — 36,5 km de redes acrescidos ao total de redes 
conectadas ao sistema de tratamento.
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Gráfico 12 – Demonstrativo das ações  
realizadas em 2017 e em 2018
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SEGURANÇA PÚBLICA

Para contornar a crise naquele momento, a pre-
feitura agiu rápido e solicitou, ao Poder Judiciário, 
a volta do armamento para a Guarda Civil Munici-
pal (GCM), ainda que temporária. Posteriormente, 
a Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito 
(Semset), responsável por gerenciar as ações e 
políticas públicas municipais para a proteção da 
sociedade e de patrimônios públicos, deu anda-
mento aos procedimentos para a regularização e 
volta da permissão definitiva para porte de arma 
para os guardas.

4 – EIXO SEGURANÇA

A crise da segurança pública no Espírito Santo, em fevereiro de 2017, impôs um grande 
desafio à Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, logo nas primeiras semanas 
da atual gestão. Cachoeiro foi uma das cidades do estado mais afetadas por crimes pa-
trimoniais, com saques e depredações em diversos estabelecimentos comerciais.

Em 2018, os agentes da GCM realizaram o curso de 
formação funcional exigido para o porte de armas. O 
treinamento, ministrado pela Academia de Polícia Civil 
do Espírito Santo (Acadepol-ES), consistiu em 550 ho-
ras de aulas teóricas e práticas em 28 disciplinas. Com 
a conclusão do curso em dezembro, restou apenas a 
finalização dos trâmites de formalização de convênio 
com a Polícia Federal para emissão dos portes funcio-
nais de armas, o que ocorrerá em 2019.

No que tange à crise da segurança pública de 2017, 
vale destacar, também, o papel do videomonitora-
mento na resolução dos inquéritos policiais. A Semset 

Curso de 550h/a da Acadepol
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Aula prática de tiro

Formatura de Agentes da Guarda Civil Municipal

entregou, aos investigadores, 38 horas de gravações 
geradas pelo sistema, que é operado sob coordena-
ção da Guarda Civil Municipal. De acordo com a Polícia 
Civil, mais da metade dos investigados pelos saques e 
outros crimes foi identificada por meio das imagens.

TRABALHO INTEGRADO

Para dar continuidade à repressão qualificada aos 
crimes, foram de fundamental importância as ati-
vidades do Gabinete de Gestão Integrada Municipal 

(GGIM). O GGIM é formado por representantes das 
forças policiais que atuam em Cachoeiro e do Po-
der Judiciário em geral, que trocam informações e 
discutem ações para coibir a violência.

A Guarda Civil Municipal também esteve mais presen-
te nas comunidades. Com a intensificação da Ronda 
Ostensiva Municipal, a corporação atendeu, somente 
em 2017, 3.753 ocorrências e recuperou 32 veículos.

PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA

A Semset iniciou, em 2017, dois importantes pro-
jetos de prevenção à violência: Ronda de Apoio à 
Família (Rafa) e Ronda de Prevenção Escolar (Rope).

A Rafa é um projeto da Guarda Civil Municipal que 
tem por objetivo atender as mulheres vítimas de 
violência doméstica e familiar. São realizadas visitas 
tranquilizadoras às mulheres e aos seus ambien-
tes familiares, com base na Lei Maria da Penha, 
além de avaliados os fatores indiretos, como difi-
culdade financeira e problemas psicológicos. Tam-
bém são feitas visitas a escolas, onde, por meio 
dos gestores e profissionais, busca-se identificar a 
violência dentro dos lares das famílias dos alunos. 
A Guarda atua em parceria com as demais forças de 
segurança locais, com o Poder Judiciário, a Delegacia 
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Palestras em escolas

Ronda de Prevenção Escolar (Rope) em ação

Ronda de Prevenção Escolar (Rope) em ação
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Somente em 2018, foram efetuadas 63 visitas tran-
quilizadoras por meio da Rafa, além de palestras 
e eventos para as mulheres assistidas. A Rope, por 
sua vez, atendeu a 382 ocorrências.

É preciso destacar, ainda, outro projeto de propa-
gação da cultura de paz ofertado desenvolvido pela 
GCM: a Guarda Mirim. O projeto atende estudantes 
de 12 a 17 anos com atividades culturais, esportivas 
e de formação cidadã no contraturno escolar. Os 
monitores, como são chamados, também prestam 
auxílio em ações educativas da Semset, como pan-
fletagens e palestras.

de Atendimento à Mulher, a Defensoria Pública e as 
secretarias municipais de Desenvolvimento Social 
(Semdes) e de Saúde (Semus).

A Rope, também da GCM, visa garantir a segurança 
de alunos e funcionários das escolas de Cachoeiro. 
Além do patrulhamento das unidades de ensino, os 
agentes que atuam na Rope realizam palestras e 
trabalhos de conscientização diversos nas salas de 
aula. Dentre os temas abordados nessas atividades, 
estão noções de disciplina, respeito e união entre os 
que frequentam o ambiente escolar.

Formação da Guarda Mirim - 2018

Encontro do Rafa – Ronda de Apoio à Família
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Em 2018, a Guarda Mirim ganhou 23 novos moni-
tores, após participarem de um curso. Nas escolas 
em que estudam, são agentes multiplicadores dos 
ensinamentos aprendidos, ajudando na prevenção 
do uso de drogas, por exemplo.

SEGURANÇA NO TRÂNSITO

Para garantir a segurança no trânsito, a Semset 
desenvolveu diversas ações tanto de fiscalização 
quanto de cunho educativo.

De acordo com dados da pasta, apenas em 2017, os 
agentes de Trânsito do município lavraram 4.440 
autos de infração. Em 2018, o destaque foi a con-
dução de seis operações de fiscalização em conjun-
to com a Polícia Militar e com fiscais da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente (Semma). O objetivo 
foi o de coibir irregularidades como o uso de esca-
pamentos abertos em motocicletas

Em agosto de 2017, a prefeitura de Cachoeiro fir-
mou um convênio com a Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) para o retorno dos serviços de remoção de 
veículos e estadia em pátios. A medida permitiu que 
os agentes de Trânsito pudessem voltar a aplicar o 
que determina a lei a respeito de condutores que 
cometem algum tipo de infração.

Com o convênio, também foi possível a publicação, 
em novembro daquele mesmo ano, de uma por-
taria que regula as ações de remoção de veículos 
abandonados em vias urbanas. Desde então, mais 

de 150 donos de automóveis nessas condições fo-
ram notificados a retirá-los das vias, sendo que a 
maioria atendeu às notificações. A retirada dos veí-
culos abandonados contribuiu para a desobstrução 
do trânsito, para a segurança (uma vez que muitos 
servem de esconderijos para criminosos) e, também, 
para a saúde pública (devido a resíduos acumulados 
nos abandonados).

Semset e Semma realizam operações de fiscalização

Serviço de remoção de veículos

Em relação à educação no trânsito, o número de 
ações realizadas foi bastante expressivo. Em 2017 
e 2018, houve 565 palestras em escolas e empre-
sas com 15.863 participantes. Além disso, cerca de  
35 mil folhetos educativos foram distribuídos.
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Em 2018, a Semset implantou 17 novos semáforos 
em vias de grande fluxo da cidade. O serviço via-
bilizou, ainda, a instalação de mais 10 sinais para 
pedestres, nove repetidores e oito controladores. 

Foram contempladas as avenidas Aristides Campos 
(próximo à Cooperativa Selita), Francisco Lacerda 
de Aguiar (nas imediações da Viação Itapemirim e, 
também, em frente à Rodoviária Gil Moreira), Beira 
Rio (perto do Terminal Rodoviário) e Pinheiro Júnior 
(próximo à ponte Carim Tanure). Além desses locais, 
receberam melhorias o cruzamento das ruas Dona 
Joana e 25 de Março, Siqueira Lima (em frente a 
Elmo Calçados), o cruzamento das ruas Delvo Pe-
rim e Bernardo Horta (próximo ao supermercado 
Casagrande) – via esta que teve mais dois trechos 
beneficiados: perto das Casas Bahia e do Mercado 
Municipal Quincas Leão (Mercado da Pedra).

Nesse ano, também, o trânsito perto das escolas 
ganhou melhorias, com reforço na pintura das faixas 
de pedestre. A ação foi realizada em frente a escolas 
públicas e particulares, em diversos bairros, sempre 
priorizando os pontos de maior movimento.

Superando os desafios, buscando novas soluções 
e trabalhando de forma integrada com instituições 
externas, a Prefeitura Municipal de Cachoeiro de 
Itapemirim trabalhou, intensamente, para tornar a 
cidade mais segura.

Educação para o trânsito nas escolas Ação direta com motoristas

Segurança no trânsito com demarcação de vias

Modernização dos semáforos



74

mus) e dois veículos para o projeto “Nosso Esporte 
Cachoeiro”, desenvolvido pela Secretaria Municipal 
de Esporte e Lazer (Semesp).

Também por trabalho da Semmac, Cachoeiro foi um 
dos sete municípios de todo o país contemplados, 
em 2018, em edital de seleção do governo federal, 
para apoio técnico e financeiro no desenvolvimen-
to de projeto de parceria público-privada (PPP) no 
setor de iluminação pública. Ao todo, mais de R$ 3 
milhões serão disponibilizados para a elaboração 
do projeto para o município, que terá que contribuir 
com contrapartida de 10% do valor do contrato.

Os recursos são do Fundo de Apoio a Concessões 
e Parcerias (FEP) e o assessoramento técnico para 
realização dos estudos de viabilidade técnica e eco-
nômica e outros procedimentos necessários à estru-
turação do projeto para futura licitação da PPP será 
oferecido pela Caixa Econômica Federal. O processo 
deve ser concluído em cerca de dois anos.

5 – EIXO GESTÃO

MODERNIZAÇÃO E  
ANÁLISE DE CUSTOS

Uma das novas secretarias criadas com a reestru-
turação administrativa foi a Secretaria Municipal 
de Modernização e Análise de Custos (Semmac). 
A nova pasta tem tido papel fundamental na ra-
cionalização de gastos, realizando diagnósticos e 
analisando contratos e orçamentos.

A Semmac tem também papel fundamental na cap-
tação de novos recursos para o município. Em 2018, 
o montante de recursos captados junto à União e ao 
governo capixaba, somados, foi de R$ 6.373.792,21.

Com os repasses federais, foi possível investir, por 
exemplo, na reforma do Centro Municipal de Saúde 
“Bolívar de Abreu”, em obras de drenagem, pavimen-
tação, muro de contenção e escadaria em diferentes 
bairros, como Vila Rica e Aquidaban.

Com as verbas dessa natureza, a pasta ainda fez 
diversos tipos de aquisições, como a de uma am-
bulância para a Secretaria Municipal de Saúde (Se-

A Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim desenvolveu diversas ações no biê-
nio 2017/2018 para o aperfeiçoamento da gestão pública municipal, algo essencial para 
alcançar os objetivos estratégicos traçados. Uma das prioridades dos 100 primeiros dias 
de governo foi a implementação da reforma administrativa, que resultou em uma série 
de mudanças no Poder Executivo. Houve extinção ou fusão de secretarias, criação de 
outras duas, readequação de setores administrativos e elaboração de regras mais estri-
tas para nomeação em cargos comissionados, buscando, assim, padrões mais elevados 
de eficiência e economia de recursos.

Os secretários municipais também ganharam maior autonomia na execução orçamen-
tária de suas respectivas pastas, descentralizando o poder decisório. Amplamente de-
batida junto à sociedade civil, a reforma entrou em vigor no primeiro mês de 2018.
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Houve, ainda, atualização do Auxílio-alimentação 
destinado aos servidores efetivos, com o Projeto 
de Lei n° 013/2017. O índice utilizado de 6,28 % re-
presenta o IPCA-A de janeiro a dezembro de 2016, 
índice oficial utilizado pelas administrações públicas 
nas diversas formas contratuais, representando um 
incremento de R$ 32,09.

PONTO ELETRÔNICO 

Ainda focando nos servidores, a Secretaria Munici-
pal de Administração (Semad) implantou, em 2018, 
registros eletrônicos de ponto, com identificação 
biométrica, em todos os órgãos da administração 
pública municipal, direta ou indireta, de Cachoeiro.

O equipamento, importante para o controle do cum-
primento da jornada de trabalho dos servidores e 
empregados públicos, foi implantado em agosto de 
2018.

O objetivo é o de garantir mais transparência e agi-
lidade ao procedimento de controle de assiduidade 
e pontualidade dos empregados públicos. O controle 
eletrônico armazena os dados de forma sistemati-
zada, possibilitando o acesso rápido às informações 
pelo servidor, chefia imediata, área de gestão de 
pessoas e órgãos de controle.

PREGÃO ELETRÔNICO

Outra ação positiva da Semmac foi a Instrução Nor-
mativa (IN) de Pregão, sancionada em agosto (por 
meio do decreto nº 27.879), que norteou todos os 
processos de licitação da prefeitura de Cachoeiro, 
reduzindo o tempo de tramitação e aumentando a 
celeridade processual.

Antes, os processos tinham, em média, de 180 a 270 
dias de duração. Após a IN, o prazo passou a variar 
entre 90 a 120 dias.

ACOMPANHAMENTO DA  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Ainda do campo do equilíbrio fiscal e da racionaliza-
ção de custos, a PMCI criou, em 2018, por meio do 
Decreto 27.622, a Comissão de Acompanhamento 
da Execução Orçamentária e Financeira (Caofi). De 
caráter permanente, a comissão tem como objetivos 
a apreciação e deliberação prévia dos processos de 
geração de novas despesas encaminhadas pelas 
secretarias municipais constantes na Lei Orçamen-
tária, bem como acompanhamento da execução 
orçamentária e financeira em consonância com o 
planejamento municipal. É formada pelos secretá-
rios municipais de Administração; Governo; Fazenda 
e Modernização e Análise de Custos, também pelo 
Controlador e pelo Procurador Geral do Município.

SERVIDORES

No último biênio, a PMCI desenvolveu, ainda, ações im-
portantes direcionadas aos seus servidores. Em 2017, 
o Governo apresentou o Projeto de Lei n° 012/2017, 
que estende a concessão do tíquete-feira aos servi-
dores contratados temporários, que atuam na Admi-
nistração Direta e Indireta do Poder Executivo Munici-
pal, e definiu a adequação de sua forma de reajuste. A 
proposta não somente ampliou número de servidores 
beneficiados como também beneficiou os agriculto-
res, aumentando a renda e capacidade de produção. 
O benefício injetou R$ 3,5 milhões na economia rural 
do município nos últimos dois anos.

Segurança no trânsito com demarcação de vias
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tituto Brasileiro de Administração Municipal (Ibam), 
o documento é resultado de um conjunto de tra-
balhos executados desde o fim de 2017, incluindo 
análise de legislação, censo funcional, diagnóstico 
das carreiras, pesquisa salarial e estudo de impacto 
financeiro.

O plano foi apresentado aos servidores em uma sé-
rie de encontros promovidos em dezembro de 2018. 
Cada categoria teve a oportunidade de conhecê-lo 
e manifestar suas considerações à atual gestão. O 
documento, agora, passa por ajustes pontuais, re-
sultantes do diálogo com as categorias.

Após a conclusão das adequações, os projetos de 
lei relativos ao plano de cargos e salários serão 
enviados à Câmara Municipal. Depois de protoco-
lados, serão disponibilizados para consulta pública 
no site – procedimentos previstos para ocorrerem 
em 2019.

PROCURADORIA GERAL

A Procuradoria Geral do Município (PGM) é o órgão 
que representa a administração municipal judicial e 
extrajudicialmente. É uma instituição permanente e 
essencial ao exercício das funções administrativas e 
jurídicas da prefeitura, competindo-lhe as atividades 
de consultoria e assessoramento jurídico ao Poder 
Executivo Municipal.

Em 2018, a PGM efetuou 604 audiências de conci-
liação com arrecadação de R$ 1.278.258,81 (um mi-
lhão, duzentos e setenta mil, duzentos e cinquenta e 
oito reais e oitenta e um centavos). Além disso, hou-
ve acompanhamento e ajuizamento de demandas 
judiciais pelo setor de execução fiscal, com 11.416 
processos físicos e 1.830 processos eletrônicos.

PROCON

Vinculada à PGM, a Coordenadoria Executiva de 
Defesa do Consumidor (Procon) desenvolveu uma 
série de ações no biênio 2017–2018 para garantir 
os direitos dos consumidores cachoeirenses e para 
auxiliá-los a reorganizar a vida financeira. Nesse pe-

DEMISSÃO VOLUNTÁRIA E  
APOSENTADORIA INCENTIVADA

Para manter o equilíbrio da folha de pagamento da 
prefeitura, a Semad lançou duas iniciativas bem-
-sucedidas nos últimos dois anos: o Programa de 
Demissão Voluntária (PDV) e o Programa de Apo-
sentadoria Incentivada (PAI).

O PDV é dirigido aos servidores celetistas que este-
jam ou não aposentados ou estabilizados, oferecen-
do uma indenização de R$ 1,5 mil a R$ 3,5 mil por 
ano trabalhado, variando de acordo com cinco faixas 
salariais diferentes. Grande parte dos servidores 
alcançados já havia se aposentado pelo INSS, mas 
continuava trabalhando.

A primeira edição do PDV foi lançada no fim de 
2017 e alcançou 153 funcionários. Devido ao elevado 
número de adesões, foi lançado o PDV 2, finalizado 
no fim de 2018 cujos pagamentos finais deverão ser 
realizados até 2019.

O PAI, por sua vez, é voltado aos servidores estatutá-
rios que preencham todos os requisitos para aposen-
tadoria voluntária, por idade e tempo de contribuição, 
e que estão contemplados pelo abono de permanência 
– reembolso da contribuição previdenciária ao servi-
dor que esteja em condição de se aposentar, mas que 
optou por continuar em atividade. Os que optaram 
por aderir ao programa (74, no total) receberam, como 
indenização, o valor correspondente ao abono, acres-
cido do valor do vale-alimentação, multiplicado por 72 
meses (seis anos).

A prefeitura destinou R$ 12 milhões para as inde-
nizações do PDV (R$ 6 milhões para cada edição) e 
mais R$ 10 milhões para o PAI. Com isso, a admi-
nistração municipal conseguiu oferecer uma justa 
indenização a servidores que dedicaram seus es-
forços ao serviço público.

PLANO DE CARREIRAS, CARGOS E SALÁRIOS

Os bons resultados do PDV e do PAI foram essen-
ciais para a elaboração do novo Plano de Carreiras, 
Cargos e Salários da Prefeitura. Elaborado pelo Ins-
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ríodo, foram mais de 14 mil atendimentos regulares, 
resolvendo cerca de 90% dos processos relativos a 
demandas de consumidores.

Além dos atendimentos regulares, o Mutirão de Ne-
gociação de Dívidas teve papel fundamental. Con-
tando as edições realizadas em 2017 e 2018, foram 
mais de R$ 16 milhões em débitos que, renegocia-
dos, reduziram-se a pouco mais de RS 3 milhões. 
No total, 5.273 consumidores aproveitaram a chance 
de pagar as dívidas com grandes descontos (em vá-
rios casos, mais de 90%) e reorganizar as finanças. 
Houve negociações favoráveis para as empresas, 
consumidores e o município, como um todo, que 
ganha com um mercado consumidor renovado.

Dívidas negociadas no Mutirão

Em dois anos, a Prefeitura Municipal de Cachoeiro 
de Itapemirim conseguiu atingir metas que impulsio-
naram seu avanço econômico, consolidando bases 
para ações futuras.

OUVIDORIA

Para promover as ações necessárias, é importante 
que o governo esteja sintonizado com a população. 
Para isso, a Prefeitura investiu no fortalecimento da 
Ouvidoria Geral do Município, para dar mais agili-
dade e resolutividade às demandas dos cidadãos.

Em 2017, foi dado início à implantação do projeto 
Ouvidoria Humanizada, que consiste em dar capa-
citação a ouvidores setoriais trabalhando em cada 
secretaria, os quais contribuem para dar o devido 
encaminhamento às demandas recebidas.

A Ouvidoria Municipal fechou o ano de 2018 com um 
saldo muito positivo. Foram recebidas 9.754 deman-
das com 5.473 resoluções, representando um cresci-
mento no indice de resolução de 38,44% para 61,94%.

Os moradores de Cachoeiro de Itapemirim podem 
contar com os canais oficiais da prefeitura para fa-
zer sugestões, elogios, solicitações e reclamações.

O atendimento presencial ou pelo telefone 156 é 
feito de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h, 
de forma ininterrupta. Assim, é possível conseguir 
soluções nas áreas de saúde, educação, segurança 
pública e de outros serviços prestados pelo municí-
pio, como fiscalização, manutenção e limpeza. 

O munícipe atendido recebe um protocolo, que 
pode usar para acompanhar o andamento da sua 
solicitação.

Uma vez recebido o pedido, a equipe faz os encami-
nhamentos para as secretarias responsáveis e cobra 
a solução. Alguns pedidos, mais simples, chegam a 
ser solucionados na mesma semana. Outros, que 
exigem ações administrativas mais complexas, con-
tinuam sendo monitorados pela Ouvidoria.

O órgão também desenvolveu atividades importan-
tes de aproximação com a comunidade, por meio do 
projeto Procon Itinerante, que ofereceu centenas de 
atendimentos nos bairros e distritos do município. 

Vale destacar, ainda, as ações educativas, como o Pro-
con na Escola, levando conscientização a respeito dos 
direitos do consumidor no consumo consciente.
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 — Quem: Se souber, informe o nome das pessoas 
envolvidas, se possível com sobrenome, para aju-
dar na identificação. Nos casos de denúncia, não 
é preciso se identificar, mas é muito importante 
identificar a pessoa, empresa, órgão ou institui-
ção alvo da denúncia.

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES PARA  
REGISTRAR UMA MANIFESTAÇÃO

 — O quê: É importante descrever a situação de for-
ma clara e objetiva.

 — Onde: Informações sobre o local (bairro, rua, pon-
to de referência) onde o fato ocorreu.

 — Quando: Sempre que possível, informe data e ho-
rário aproximado dos acontecimentos (manhã, 
tarde ou noite).
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Gráfico 13 – Análise do crescimento do percentual de conclusão

Gráfico 14 – Análise do crescimento do quantitativo de conclusão






