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BOLETIM INFORMATIVO

LANÇAMENTO DA AGENDA 21 LOCAL

O município de Cachoeiro de Itapemirim,
principal núcleo urbano da região Sul do Espírito Santo,
sediou na manhã de hoje, no Teatro Municipal Rubem
Braga, o lançamento da Agenda 21 Local. Participaram da
solenidade de abertura o vice-governador Lelo Coimbra, o
prefeito municipal Theodorico de Assis Ferraço, o vice-
prefeito Jathir Moreira, o vice-presidente nacional do
Banco do Brasil Adésio de Almeida Lima, o secretário de
Estado da Agricultura e secretário executivo da Agenda 21
Ricardo Ferraço, o prefeito de Vitória Luiz Paulo Velozzo
Lucas, o secretário de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável Luiz Fernando Schettino, o
secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico Julio
Bueno, o secretário de Estado de Infraestrutura Silvio
Ramos, o coordenador estadual da Secretaria Estadual de
Ciências e Tecnologia Luiz Fernando Herkenhoff Vieira, a
consultora técnica da Agenda 21 Lílian Melo, o gerente
executivo da Agenda 21 Renato Magalhães, o presidente
da Adese Jersílio Cypriano, o diretor da CST João Carlos
Custódio e o palestrante professor Marco Aurélio Ferreira
Viana.

Esta foi a primeira reunião do conselho do Projeto
Cachoeiro 21 apresentando aos formadores de opinião,
personalidades locais, representantes de associações de
bairro e de sindicatos, lideranças religiosas e políticos a
metodologia de seu desenvolvimento – ao todo um público
aproximado de 600 pessoas. Trata-se de um projeto de
desenvolvimento para Cachoeiro em que se analisam os
problemas e potencialidades para traçar um plano de ação
que contemple todos os segmentos vitais para a sociedade.
De acordo com as explicações da consultora técnica Lílian
Mello, a Agenda 21 Global é um compromisso assumido
por 170 países na Eco 92, no Rio de Janeiro, com o lema
“Pense globalmente, aja localmente” para,
conseqüentemente, facilitar a implantação da Agenda 21,
que objetiva promover o desenvolvimento sustentável do
planeta, chegando à Agenda 21 Local, que  deve ser
elaborada pelo conjunto da sociedade local, levando em
consideração os aspectos econômicos, ambientais e
sociais.

Para maiores informações sobre os objetivos da
Agenda 21, foi apresentado ao público presente ao evento
o site www.agenda21.org.br. A cerimônia de abertura foi
selada com o provérbio chinês que diz que “todas as flores
do futuro estão nas sementes de hoje”, provocando no
público uma reflexão quanto à proposta desse projeto.

CENCIARTE MANTÉM CURSOS DE FÉRIAS

 A Prefeitura Municipal, através da Secretaria
Municipal de Ciência e Tecnologia – Cenciarte, continua
com a maioria de seus cursos, mesmo em período de férias
letivas.

 Participam do curso de informática 300 alunos da
8ª série, da rede municipal de ensino; as aulas vão de 2ª a
sábado, na parte da manhã e da tarde.  Os professores são
estagiários contratados através da parceria “São Camilo –
Fafi” e PMCI.  Os alunos recebem disquete, material
necessário e apostila, aliás, de grande efeito didático,
doados pela Prefeitura, e aprendem a usar programas como
o Excel, a Internet e o Word, e assim que terminarem o
primeiro grau já estarão certificados para operações de
informática.

 Além desse curso, o Cenciarte mantém aulas de
balé, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação
– Seme, que selecionou 4 turmas de 20 alunos da 4ª série,
matriculados nas Escolas Municipais “Genny Güárdia”,
“Anísio Ramos”, “Luís Marques Pinto” e “Oscar
Montenegro”. O projeto é de Jeremias Schaydegger e
ativado pela Professora Isabela.

 Aulas de ginástica corporal estão sendo
oferecidas, neste mês, pela Professora Ana Guimarães,
dirigidas aos professores da comunidade, e devem ter
continuidade hoje e amanhã, 17/07.

 O Desenhista Ricardo Ferraz também utiliza o
espaço para ministrar aulas de cartoon, que atraem um
público, na parte da manhã, de pessoas de mais idade, e na
parte da tarde, de jovens e crianças, a partir de 8 anos de
idade

CONFERÊNCIA DO CONSELHO MUNICIPAL
DE SAÚDE

A Secretaria Municipal de Saúde e o Conselho
Municipal de Saúde promoverão uma Conferência
Municipal de Saúde hoje, 17 de julho, a partir das 13:00h.,
no Teatro Municipal “Rubem Braga”, com a presença de
representantes de diversos segmentos da sociedade, para
discutir os propósitos  e objetivos de um conselho de saúde
organizado e atuante.

A participação na Conferência, que deverá contar,
em sua abertura, com as presenças do Prefeito Municipal
Theodorico de Assis Ferraço, do Secretário de Estado da
Saúde José Tadeu Marino, do Superintendente Regional de
Saúde Eliezer Rabelo e da Secretária Municipal de Saúde
Dra.Terezinha Rita Damasceno Dardengo, está aberta à
população em geral, estando convidados, também, toda a
imprensa e profissionais de saúde.

          D I Á R I O  O F I C I A L
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.
OBRAS EM RITMO

ACELERADO
A Prefeitura Municipal, através

da Secretaria Municipal de Obras,
continua seu trabalho de obras, conforme
planejamento orçamentário.

 No Bairro BNH de Baixo, a
Secretaria está iniciando o trabalho de
drenagem, que vai atender a todo o bairro.
O objetivo dessa obra é resolver o
problema de inundação da área, que
ocorre no período de chuvas prolongadas.
No mesmo bairro, já foi iniciado o
trabalho de reforma e ampliação do
Colégio “Pedro Estelita Herkenhoff.”

No Bairro BNH de Cima, a
reforma do ginásio de esportes local já foi
licitada, e em breve terá o seu início.

No Coramara, está sendo
reformada a Escadaria “Fotógrafo
Guilherme”, e o bairro está recebendo
asfalto em várias ruas.

No Conjunto Marbrasa, o serviço
de drenagem passa a atender a todo o
pessoal que mora atrás do complexo
habitacional.

No Baiminas, a obra do posto de
saúde encontra-se em ritmo acelerado,
devendo o acabamento de uma parte ser
terminado até o próximo mês de agosto
ou setembro, e o restante, até o final deste
ano.  O bairro também recebe asfalto em
várias ruas.

Também estão sendo construídos
muros e feita a drenagem e escadaria, na
Rua Padre Vitor, no Alto Novo Parque.

A Rua Gilceu Machado, no
Bairro Amaral, também ganhará muro,
estando a obra em processo de licitação.

O Bairro Zumbi está ganhando
escadaria nova e o Bairro Monte Cristo, a
construção de galeria.

A Escola “Anacleto Ramos”, no Bairro Ferroviários, está sendo
submetida a uma ampla obra de reforma, em sua estrutura, assim como a
Escola “Maria Staël”, no Bairro Village da Luz.  Também está sendo feita a
reforma do Colégio “Galdino Teodoro”.

O colégio de Boa Esperança está em fase de construção, no Alto de
Monte Cristo, onde foi iniciado, também, o serviço de drenagem, na Rua
Antônio Cardoso, localizada naquele bairro.

O Bairro Luiz Gonzaga terá, em breve, a sua praça de lazer,
enquanto que o campo do Bairro Coronel Borges vai ser licitada, assim como
o campo do Bairro Alto União.

O Aeroporto está recebendo seu ginásio de esportes, com direito a
escola, no módulo inferior. O ginásio será ainda maior do que o Ginásio
“Nelo Volla Borelli”, no Bairro Nova Brasília.

O Bairro Agostinho Simonato terá, em breve, sua creche e seu
ginásio de esportes.

Várias ruas da cidade estão ganhando calçamento e asfaltamento.
Várias ruas do Bairro Valão estão sendo asfaltadas, e o Bairro Nossa

Senhora da Penha está recebendo calçamento, diminuindo, assim, o problema
de lama, causado pelas chuvas.

Serão iniciadas as obras de construção de muros de arrimo nos
bairros Nossa Senhora da Penha, Nossa Senhora Aparecida, Alto Coramara,
Domingo Fabris (no Paraíso), Agostinho Simonato, Gilson Carone, Linha
Vermelha, e alguns outros locais.

A Rua Brício Mesquita, que fica no Bairro Maria Ortiz, está
recebendo calçamento, drenagem e reforma geral.

Foi reiniciado o término da obra da Rua Paulo Afonso, estando a
drenagem paralisada por problemas técnicos.

Encontram-se em licitação as obras para construção do Centro de
Capacitação, na Cidade Universitária e serão licitadas as obras para a
manutenção e reparos de toda a cidade.

 A Prefeitura Municipal já está pronta para executar a manutenção e
reparos nos próprios municipais (patrimônios), que tem seu custo avaliado
em R$ 1 milhão, e a manutenção do calçamento, drenagem, asfalto, bueiros,
etc., dentro da cidade, na ordem de R$ 3 milhões.

BENEFÍCIOS EM DISTRITOS
Alguns distritos de Cachoeiro estão, nos últimos dias, recebendo

várias obras e benefícios. Em Itaóca, a Escola “José Pinto” será inaugurada
amanhã, sexta-feira, às 19h00, enquanto que a escola do Distrito de Pacotuba
encontra-se, ainda, em reforma. Córrego Vermelho, também em Itaóca, está
recebendo calçamento e drenagem.

Conduru tem, para sua alegria, a sua praça em construção.
A despoluição do Rio Itapemirim está sendo efetivada na área de

Pacotuba, Burarama e São Vicente, com a construção de fossas e sumidouros,
possibilitando, assim, que a água retorne, limpa e clara, de volta ao rio.

Foi iniciada a obra do trevo e da estrada que leva a São Joaquim, e
também a estrada que é tida como o corredor de desenvolvimento, que liga
Gironda à Fábrica de Cimento, constituindo-se em 7 km. de construção.

GABARITO DA PROVA REALIZADA EM
 13 DE JULHO DE 2003

A Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim divulga o
gabarito do concurso público – edital PMCI 001/2003, realizado no dia 13 de
julho, na Escola “Anacleto Ramos”, para os cargos com o nível de
escolaridade de ensino fundamental incompleto.  É o seguinte:

1 – D 2 – A 3 – E 4 – D 5 – C 6 – D 7 – A 8 – C 9 – B 10 – D

11 – B 12 – C 13 – B 14 – A 15 – E 16 – D 17 – C 18 – D 19 – A 20 – E

21 – D 22 – B 23 – C 24 – A 25 – D 26 – B 27 – C 28 – E 29 – A 30 – D

31 – B 32 – B 33 – D 34 – C 35 – A 36 – D 37 – C 38 – E 39 – E 40 – A

Jornalistas: Regina Monteiro
Marise Fabber
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ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

DECRETO Nº 14.386

O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, tendo
em vista o que consta no processo protocolado sob o nº
11594/2003, de 26.06.2003, resolve

Exonerar, a pedido, do cargo efetivo de Escriturário, a
servidora municipal NEIDIANE BARCELOS
VENANCIO, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, a
partir de 02 de junho de 2003.

Cachoeiro de Itapemirim, 17 de junho de 2003.

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 274/2003

O Secretário Municipal de Administração, da Prefeitura
Municipal de Cachoeiro de  Itapemirim, Estado do Espírito
Santo, no uso de suas atribuições delegadas através do
Decreto nº 12.676, de 01.01.2001, tendo em vista o que
consta no processo protocolado sob o nº 10908/2003, de
16.06.2003, resolve

Conceder à servidora municipal ISABEL POLETO
NUNES, Técnico em Enfermagem V A 09 B, lotada na
Secretaria Municipal de Saúde, licença sem vencimento,
para tratar de interesses particulares, no período de 180
(cento e oitenta) dias, a partir de 01 de setembro de 2003,
nos termos do Artigo 105 da Lei nº 4.009, de 20.12.94 –
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Cachoeiro de Itapemirim, 15 de julho de 2003.

EDSON BANDEIRA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 276/2003
O Secretário Municipal de Administração, da Prefeitura
Municipal de Cachoeiro de  Itapemirim, Estado do Espírito
Santo, no uso de suas atribuições delegadas através do
Decreto nº 12.676, de 01.01.2001, tendo em vista o que
consta nos processos individuais mencionados, resolve

Considerar de efetivo exercício o afastamento, por motivo
de casamento, dos servidores municipais abaixo
relacionados, nos termos do Artigo 152, Inciso I, da Lei nº
4.009, de 20.12.94 – Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais, no período de 08 (oito) dias, a partir das
seguintes datas:

Data Servidor Cargo Lotação Protocolo nº
04.07.2003 Emerson Costa Motorista  IV A 07 C SEMTRA 12613/2003

21.06.2003 Nilson Antônio Rodrigues da
Silva

Borracheiro II A 03 A SEMTRA 11185/2003

Cachoeiro de Itapemirim, 15 de julho de 2003.

EDSON BANDEIRA
Secretário Municipal de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CONVOCAÇÃO DOS APROVADOS E
CLASSIFICADOS

CONCURSO PÚBLICO – PMCI – EDITAL 003/2002
2ª convocação para os cargos de Professor PEI – A e

Professor PEI

A Secretaria Municipal de Administração, da Prefeitura
Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito
Santo, por este ato, Convoca os candidatos aprovados e
classificados nos cargos de Professor PEI – A e Professor
PEI – B de que trata o Edital de Concurso Público n.º
003/2002, para comparecerem à Secretaria Municipal de
Educação, na Rua Moreira, n.º 173, Bairro Independência,
com a documentação exigida (relação anexa), das 13:00
(treze) às 18:00 (dezoito) horas, do dia 21.07.2003
(segunda-feira), conforme relação nominal abaixo:

21 DE JULHO DE 2003 (SEGUNDA-FEIRA)
PROFESSOR PEI – A

Classificação Inscrição Candidato Pontos
11 12217 LUCINEIDE ROSÁRIO LISBOA 126,20
12 10214 LUCIENE CARLA CORRÊA FRANCELINO 124,00
13 10217 CÉLIA MARIA VENTURA ABREU 124,00
14 11421 CLÁUDIA ALMEIDA MIRANDA SILVA 123,40
15 11165 EUZA ALVES DE SOUZA 123,00

PROFESSOR PEI – A (DESISTENTES)
Classificação Inscrição Candidato Pontos

01 10074 MÔNICA FASSARELA DE SOUZA 140,00
08 10813 AUDIENE XAVIER DA SILVA 130,00
10 11426 REGIANE VARGAS PEREIRA 128,00

PROFESSOR PEI – A (EXONERAÇÃO)
MARIA CHRISTINA MARCHIORI FERNANDES

REGIANE VARGAS PEREIRA

PROFESSOR PEI B
Classificação Inscrição Candidato Pontos

59 10909 VALÉRIA MENDES CARVALHO 139,00

PROFESSOR PEI – B (DESISTENTE)
Classificação Inscrição Candidato Pontos

56 11798 IRANI PIMENTEL ROCHA 139,60

A Secretaria Municipal de Administração comunica a
todos os candidatos no Concurso Público da Prefeitura
Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, para o cargo de
que trata o Edital do Concurso Público n.º 003/2002, que
deve ser providenciada com urgência a documentação
necessária para a posse, conforme artigo 15, da Lei n.º
4009/94 (ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
CIVIS DO MUNICÍPIO), cuja relação encontra-se abaixo:

I. Carteira de Identidade - nacionalidade brasileira
(xerox autenticada);

II. Certidão de nascimento ou casamento - idade
mínima de 18 (dezoito) anos (xerox autenticada);

III. Título Eleitoral - pleno gozo dos direitos
políticos (xerox autenticada);

IV. Certificado de Reservista - Quitação com as
obrigações militares (se homem – xerox autenticada);

V. Bom procedimento, comprovado através de
atestado de antecedentes (1ª e 2ª Vara Criminal no Fórum
e na Delegacia – entregar os originais);

VI. Exame médico, comprovado em inspeção
médica oficial do IPACI,  sendo o prazo de entrega o dia
25.07.2003;
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VII. Apresentar declaração de bens (Imposto de
Renda do último exercício – apresentar a declaração
original);

VIII. Declaração de que não acumula cargo
público, exceto os cargos permitidos em lei (apresentar
declaração original);

IX. CPF - cartão de identificação de contribuinte,
pessoa física (xerox autenticada;

X. Diploma de escolaridade (xerox autenticada);
XI. Xerox da CTPS (onde se lê o número da

CTPS e o verso onde consta a qualificação civil – xerox
autenticada);

XII. Certidão de nascimento dos filhos, sendo
exigido, para as crianças de até 06 (seis) anos, cartão de
vacina atualizado e crianças de 07 (sete) até 14 (catorze)
anos, declaração da escola onde se encontra matriculada
(xerox autenticada para a certidão de nascimento, xerox
simples para os cartões de vacinação e apresentar os
originais das declarações fornecida pelas escolas onde as
crianças estiverem matriculadas);

XIII. Cartão do PIS/PASEP (se já for inscrito –
xerox autenticada);

XIV. Comprovante de residência (xerox da conta
de telefone, água ou luz – apresentar o original);

XV. 01 (um) retrato 3x4, recente.

− Não serão aceitos protocolos e não serão
atendidos os que não apresentarem a documentação
completa.

Cachoeiro de Itapemirim – ES, 16 de julho de 2003

DR. EDSON BANDEIRA
Secretário Municipal de Administração

COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO

RELATÓRIO RESUMIDO

INQUÉRITO ADMINISTRATIVO

PROTOCOLO: 11402/2003 –
PROCESSO 112550/2003
ASSUNTO: Inquérito Administrativo
INDICIADO:MACÁRIO LEAL JÚDICE

A  COPIA  decide por acatar as conclusões da Comissão
de Sindicância realizada nos autos, concluindo estar o
servidor isento de responsabilidade, a respeito do caso em
tela.

A Comissão

http://www.cachoeiro.es.gov.br
(Serviços disponíveis :   Órgão Oficial,
download de leis,  serviços  municipais,
endereços, telefones  de  atendimento e

Consultas de Processos)

PREFEITURA MUNICIPAL DEPREFEITURA MUNICIPAL DEPREFEITURA MUNICIPAL DEPREFEITURA MUNICIPAL DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESCACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESCACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESCACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

VAMOS COMBATER A DENGUE

Como COMBATER a Dengue -
(Denuncie – 3155-5711)

• Destrua tampas, copos descartáveis, lata e
pneus velhos ou mantenha-os bem guardados,
longe das chuvas e colocados para coleta de lixo.

• Mantenha a água da piscina bem tratada e
sempre limpe as calhas e a laje da sua casa
principalmente a água acumulada das chuvas no
terraço.

• Evite cultivar planta aquáticas e não
tenha em casa planta que acumulam água nas
folhas, como bromélias(gravatás). Não esqueça
também de substituir a água dos pratos de plantas
por areia grossa molhada.

• Troque a água das jarras de flores
diariamente. Lave e escove bem os recipientes
para remover os ovos do mosquito que podem esta
colados nas paredes.

• Esvazie as garrafas que estão fora de uso
e guarde-as sempre de boca para baixo e em
lugares cobertos.

• Mantenha bem fechadas as caixas
d'águas, poços, latões, filtros e latas de lixo para
não permitir a entrada ou saída de mosquitos.

• Troque, todos os dias, a água dos
bebedouros de animais, lavando-os com escova ou
bucha.

Lembre-se: a prevenção é sempre o melhor
remédio


