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FERRAÇO REASSUME HOJE A PREFEITURA

Depois de dois meses licenciado, o prefeito
municipal Theodorico de Assis Ferraço reassume hoje seu
cargo na Prefeitura Municipal.

A cerimônia de posse será às 17h00, em seu
gabinete do Centro de Manutenção Urbana – CMU, que
fica localizado no bairro São Geraldo.

Já o vice-prefeito municipal Jathir Moreira, que
durante este período de licenciamento de Ferraço assinou
interinamente pela Prefeitura, assume ainda hoje a
Secretaria Municipal de Saúde – Semus, cobrindo as férias
da secretária Terezinha Dardengo, pelo período de 1 (um)
mês.

JATHIR MOREIRA ASSINARÁ
INTERINAMENTE PELA SAÚDE DURANTE O

MÊS DE JANEIRO

Hoje pela manhã, dia 5 de janeiro, o prefeito em
exercício Jathir Moreira, participou de uma reunião na
Secretaria Municipal de Saúde – Semus, acompanhado do
secretário-chefe de Gabinete Silvio Ferreira, onde recebeu
da secretária municipal da Saúde Terezinha Dardengo um
relatório das atividades que vêm sendo realizadas pela
Semus, para que ao assumir a pasta, dê continuidade,
inclusive implantando novos programas.

Ainda hoje, por volta das 17h00, assim que passar
a Prefeitura Municipal para o prefeito Ferraço, o vice
Jathir Moreira assumirá a pasta da Semus por um período
que se estenderá até o dia 6 de fevereiro.

O prefeito Ferraço, que em seu período de
licenciamento coordenou os serviços de uma Comissão
Especial de Saúde, criada para a busca de soluções
imediatas para a crise financeira dos hospitais do
município, ao reassumir a Prefeitura Municipal na tarde de
hoje, na oportunidade, estará passando para Jathir Moreira
a responsabilidade de acompanhar os referidos trabalhos
da citada comissão.

PREFEITO ACOMPANHA DE PERTO AS
OBRAS DA RODOVIA DO CONTORNO

Empenhado na conclusão das obras de toda a
extensão da Rodovia do Contorno, o prefeito municipal
Theodorico de Assis Ferraço vem acompanhando de perto
as obras de reforma do trecho prejudicado pelas fortes
chuvas das últimas semanas.

De acordo com o prefeito, a prioridade nas obras
está sendo para aproximadamente quinze metros de
extensão da rodovia, destruído pelas chuvas de dezembro.
“Em, no máximo, quinze dias, este trecho já estará
liberado para tráfego. Por dia, deveriam estar passando por
aqui, cerca de oitocentos carros pesados, entre caminhões e
carretas. Com a queda deste pedaço da rodovia, devido às
fortes chuvas de dezembro, estes caminhões estão,
infelizmente, passando pelo centro de Cachoeiro, inclusive
provocando estragos na pavimentação asfáltica e, também,
deixando de economizar quilômetros e quilômetros de
viagem, que é a maior vantagem que esta rodovia oferece
aos motoristas que vêm pela BR 101 com destino à região
serrana do Estado. Temos muita pressa de solucionar o
problema, já que estamos sozinhos nesta luta, não podendo
contar com ajuda do Estado e do Governo Federal”, disse
Ferraço, que está ‘instalando provisoriamente’ seu
gabinete  naquele local pelos próximos dias, para
acompanhar o passo a passo de toda a obra.

“Estamos abandonados, muitos políticos vieram e
anunciaram ajuda para a conclusão da obra e até hoje não
recebemos nenhuma verba. Nem mesmo num caso como
este, em que o município declarou situação de emergência
em todo o seu território, com a rodovia em boa parte de
sua extensão destruída pelas chuvas, recebemos alguma
ajuda. Não temos mais esperança em receber dinheiro
algum, por isto, estamos ‘arregaçando as mangas’ e
cuidando com forças e recursos próprios da conclusão da
obra”, finalizou o prefeito.

CENTRO DE ZOONOSES PRESTOU
VARIEDADE DE ATENDIMENTOS EM 2003

Dentre as atividades do Centro de Zoonoses, que
é coordenado por Elizete Amaral, como um departamento
da Secretaria Municipal de Saúde, conta-se a análise de
areia, para fins de lazer, em creches e escolas, em 23
unidades de ensino, durante o ano de 2003.

Quanto à profilaxia de morcegos em área urbana,
foram visitadas 13 residências, 01 farmácia e foi
desativado 01 frigorífico.

O atendimento quanto a caramujos abrangeu 02
bairros, e quanto à manifestação de abelhas, houve o
atendimento a 03 denúncias.

Foram abatidos 1.371 animais caninos, 167
felinos e 04 eqüinos, tendo sido capturados 1.585 caninos,
168 felinos, 245 eqüinos, 14 bovinos e 01 caprino, e foram
doados 214 caninos e 01 animal felino.

Quanto à quantidade de material enviado para
exame, foram analisados 62 cérebros.

          D I Á R I O  O F I C I A L
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Os projetos para o ano 2004
incluem a melhoria nos veículos de
captura dos animais, exposição de
parasitas e órgãos de animais para
visitação de escolas e universidades,
exposição de pragas urbanas, para
visitação de escolas e universidades,
projeto de castração de cães, promoção de
eventos de doação de cães e gatos,
melhoramento do canil que se encontra
defasado, manter o número de agentes
para o trabalho de campo, a continuidade
de aquisição de material de trabalho e
reciclagens dos agentes de campo.

Durante todo o ano de 2003,
foram visitados 506.972 imóveis, e
distribuídas 3.103 caixas d´água.

O Centro de Zoonoses distribuiu
206.760 materiais de divulgação, entre
cartazes, folders, panfletos e cartilhas
elucidativas, e contou com mutirão de
combate à Dengue e campanha de
vacinação anti-rábica e felina, tendo
vacinado 17.733 cães e 3.555 gatos.

TURISTAS MINEIROS VISITAM
A CASA DE CULTURA

ROBERTO CARLOS EM
GRANDE ESCALA

É grande o número de turistas
mineiros que passam pelo município e
visitam a Casa de Cultura Roberto Carlos.
É o que garante a diretoria da Casa, que
atribui as constantes visitas ao fato desta
classe de turistas estar se dirigindo, em
grande escala, às praias dos balneários do
Sul do Estado, neste período de férias.

“Somente na última semana, recebemos turistas de Juiz de Fora,
Teófilo Othoni, Pará de Minas, Patrocínio, Guidoral, Monte Sião, Belo
Horizonte, entre outras dezenas de cidades mineiras”, declararam.

Mas, ao todo, foram 309 visitantes que a Casa recebeu na última
semana, entre os dias 29 de dezembro e 4 de janeiro, envolvendo, também,
turistas de outros Estados, como Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Goiás,
Paraná, Pernambuco, Bahia, Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro,
como confirmam as assinaturas do livro de presenças que fica localizado na
entrada desta Casa de Cultura.

Aqui do Espírito Santo, os turistas vieram de Dores do Rio Preto,
Marataízes, Cariacica, São Mateus, Mimoso do Sul, Rio Novo do Sul,
Guarapari, Castelo, Aracruz e da capital, Vitória.

Com todos estes visitantes, a diretoria da Casa ainda afirma que o
maior número de visitantes é, mesmo, de Minas Gerais.

“Temos uma grande expectativa de visitas para este mês de janeiro.
A Casa estará aberta todos os dias, entre as 08h00 e as 18h00, inclusive nos
finais de semana”, registrou, satisfeito, o diretor da Casa, Arnoldo Silva.

FUNCIONÁRIOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA “VOVÓ
MATILDE” CUMPREM FÉRIAS COLETIVAS

Com o cumprimento de férias coletivas de seus funcionários neste
mês de janeiro, o Centro de Convivência “Vovó Matilde” – departamento da
Secretaria Municipal de Ação Social – Semas que dá assistência aos idosos
do município, permanecerá fechado por todo o mês, tendo a volta de suas
atividades normalizadas somente a partir do dia 20 de fevereiro.

“A grande novidade que estaremos oferecendo neste ano de 2004
para os idosos do município, será a ampliação da área física do Centro de
Convivência “Vovó Matilde”, possibilitando maior conforto aos
freqüentadores, que se multiplicam mensalmente, já atingindo uma marca de
mais de cinco mil cadastrados”, afirma a secretária da pasta Norma Ayub
Alves, que tem este projeto de amparo aos idosos como o seu preferido,
dentre todos os outros desenvolvidos pela Semas.

“Também iremos reativar o projeto Adote Um Velhinho,
incentivando toda a sociedade cachoeirense a colaborar em nossos projetos.
Um outro motivo de grande comemoração neste ano de 2004, será em torno
da criação do Conselho Municipal do Idoso, que deverá ter suas atividades
iniciadas, inclusive com a aprovação de seu regimento interno, no dia 5 de
fevereiro. Esta será a ‘hora e a vez’ de nossos idosos alcançarem muitas
vitórias”, comemora Norma Ayub Alves.

Entrevistada pela direção da Comunicação do Gabinete do Prefeito,
a idosa Almerinda Silvestrini Fiório, residente no bairro Aeroporto e
cadastrada nos projetos do Centro de Convivência “Vovó Matilde” desde sua
inauguração em outubro de 2001, declarou que, não só a sua vida, mas a vida
de todos os demais idosos do município, sofrerá uma série de agradáveis
mudanças com a criação do Conselho Municipal do Idoso em Cachoeiro.
“Nossas expectativas são muito boas”, acrescentou.

SEMMADES APRESENTA RELATÓRIO DE
TRABALHOS DE 2003

A exemplo de outras secretarias, a Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – Semmades está enviando à
imprensa, para conhecimento geral da população cachoeirense, um relatório
completo das atividades realizadas em todo o ano de 2003.

Dentre várias realizações, a Semmades destaca que no mês de
dezembro os trabalhos centraram-se no projeto “Escola Amiga da Árvore”,
em atendimento à escola estadual de Ensino Fundamental “Florisbelo
Neves”, em referência ao macro projeto Amigos da Escola, proposto pelo
Ministério da Educação em parceria com a Souza Cruz.

Outra ação importante da Semmades em dezembro, foi na
distribuição de mudas de árvores na Praça Jerônimo Monteiro, em parceria
com a Secretaria Municipal de Agricultura – Semagri.   
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ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 557/2003

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 n º
22594/2003, de 16.12.2003, resolve

Conceder a ANTÔNIO CÉZAR FERREIRA, exercendo o
cargo de Secretário Municipal de Serviços Urbanos,
Símbolo CC.1, 30 (trinta) dias de férias regulamentares a
que tem direito, referentes ao exercício de 2003, a partir de
05 de janeiro de 2004, nos termos do Artigo 70, da Lei nº
4.009, de 20.12.94 – Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais, designando SIDNEY GONÇALVES NETO
JORDÃO, Secretário Municipal de Eletrificação, para
responder pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
no período, sem ônus para o Município.

Cachoeiro de Itapemirim, 30 de dezembro de 2003.

JATHIR GOMES MOREIRA
Prefeito Municipal em Exercício

PORTARIA Nº 558/2003

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 n º
22287/2003, de 11.12.2003, resolve

Conceder a VERA LÚCIA SILVA MAIA, exercendo o
cargo de Assessora Executiva do Gabinete, Símbolo CC.1,
30 (trinta) dias de férias regulamentares a que tem direito,
referentes ao exercício de 2004, a partir de 05 de janeiro de
2004, nos termos do Artigo 70, da Lei nº 4.009, de
20.12.94 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,
designando SILVIO FERREIRA, Secretário Chefe do
Gabinete do Prefeito, para responder pela Assessoria
Executiva do Gabinete no período, sem ônus para o
Município.

Cachoeiro de Itapemirim, 30 de dezembro de 2003.

JATHIR GOMES MOREIRA
Prefeito Municipal em Exercício

PORTARIA Nº 559/2003

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 n º
21797/2003, de 04.12.2003, resolve

Conceder a VILSON CARLOS GOMES COELHO,
exercendo o cargo de Coordenador de Planejamento,
Símbolo CC.1, 30 (trinta) dias de férias regulamentares a
que tem direito, referentes ao exercício de 2002/2003, a
partir de 05 de janeiro de 2004, nos termos do Artigo 70,
da Lei nº 4.009, de 20.12.94 – Estatuto dos Servidores

Públicos Municipais, designando SILVIO FERREIRA,
Secretário Chefe do Gabinete do Prefeito, para responder
pela Coordenadoria de Planejamento no período, sem ônus
para o Município.

Cachoeiro de Itapemirim, 30 de dezembro de 2003.

JATHIR GOMES MOREIRA
Prefeito Municipal em Exercício

PORTARIA Nº 560/2003

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 n º
21511/2003, de 02.12.2003, resolve

Conceder a GIUSEPPE PAULO VALLONI
D’ETORRES, exercendo o cargo de Secretário Municipal
de Defesa do Consumidor, Símbolo CC.1, 30 (trinta) dias
de férias regulamentares a que tem direito, referentes ao
exercício de 2002/2003, a partir de 05 de janeiro de 2004,
nos termos do Artigo 70, da Lei nº 4.009, de 20.12.94 –
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, designando
SILVIO FERREIRA, Secretário Chefe do Gabinete do
Prefeito, para responder pela Secretaria Municipal de
Defesa do Consumidor no período, sem ônus para o
Município.

Cachoeiro de Itapemirim, 30 de dezembro de 2003.

JATHIR GOMES MOREIRA
Prefeito Municipal em Exercício

PORTARIA Nº 561/2003

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 n º
22272/2003, de 10.12.2003, resolve

Conceder a HERVAL PIRES, exercendo o cargo de
Secretário Especial de Políticas de Promoção da Igualdade
Racial, Símbolo CC.1, 30 (trinta) dias de férias
regulamentares a que tem direito, referentes ao exercício
de 2002/2003, a partir de 05 de janeiro de 2004, nos
termos do Artigo 70, da Lei nº 4.009, de 20.12.94 –
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, designando
MARCELO BÓZIO MONTEIRO, Secretário Municipal
de Cultura, para responder pela Secretaria Especial de
Políticas de Promoção da Igualdade Racial no período,
sem ônus para o Município.

Cachoeiro de Itapemirim, 30 de dezembro de 2003.

JATHIR GOMES MOREIRA
Prefeito Municipal em Exercício


