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

BOLETIM INFORMATIVO 
 

PARLAMENTARES CONSEGUEM, EM 
BRASÍLIA,  RECUPERAÇÃO DA BR 482 

 

Nesta semana  será assinada a autorização para a 
abertura do processo de licitação das obras de recuperação 
da Rodovia BR 482, trecho Cachoeiro x Divino de São 
Lourenço, conforme anunciou, sexta  pela manhã, o 
Prefeito Theodorico Ferraço. 

Na oportunidade, o Prefeito disse que o Deputado 
Federal Ricardo Ferraço e o Senador Ricardo Santos estão 
em Brasília acertando os últimos detalhes para a execução 
dessa importante obra, que é reivindicada por todo o Sul 
do Estado. 

Segundo Ferraço,  o projeto prevê a duplicação 
dos trechos da Rodovia desde o Trevo da Coca-Cola ao 
Contorno Rodoviário e também a revisão do trevo na 
entrada de Castelo. 

 
LEI QUE CRIA PARQUES SERÁ SANCIONADA 

NA PRÓXIMA SEMANA COM SOLENIDADE 
ESPECIAL 

 
O Prefeito Theodorico Ferraço anunciou  que, na 

próxima semana,  estará sancionando a Lei que cria os 
Parques do Itabira, o Ecológico do Frade e da Freira e o 
“Dr. João de Deus Madureira Filho”, sendo  este último  
no perímetro urbano, entre os bairros Coronel Borges e 
Nossa Senhora Aparecida (antigo Corte Grande). A 
solenidade, para a assinatura, acontecerá no Contorno 
Rodoviário. 

Na oportunidade, serão  apresentados, aos 
presentes,  os parques e o projeto da Prefeitura de 
Cachoeiro para a preservação das áreas. 
 

JATHIR ABRIU SEMINÁRIO SOBRE 
DESEMPREGO 

 
O Prefeito em Exercício Jathir Moreira abriu  o 

Seminário de Propostas Alternativas de Combate ao 
Desemprego, que aconteceu no Plenário da Câmara 
Municipal. O evento foi promovido pela Prefeitura de 
Cachoeiro, através da Secretaria Municipal de Trabalho e 
Habitação, e contou com palestras de vários temas de 
interesse social. 

Jathir Moreira afirmou que eram grandes as suas 
expectativas quanto ao Seminário, considerando que a 
saída para o desemprego está na união do Poder Público, 
Iniciativa Privada e Instituições. 

Depois da abertura,  foi realizada a palestra sobre  
A Crise de Energia Elétrica e o Direito  dos Cidadãos, que 

foi proferida pelo Presidente da OAB – Sub – Seção – 
Ubaldo Moreira Machado. 

O tema – Levantamento do Desemprego no 
Município – foi discutido com a participação do Delegado 
Regional do Trabalho José Pedro dos Reis,  da Secretária 
Municipal de Trabalho e Habitação Marilene Depes, do 
Sine, Evandro Pazzeto. 

 Na parte da tarde, foi  realizada a palestra sobre 
os programas que estão sendo desenvolvidos para o 
combate  ao desemprego,  no Município. O tema foi 
debatido com a participação do gerente do Banco do Povo 
Erlindo Dias  Martins,  do Sebrae, João Carlos Bandeira,  
do Sine, da  Fat,  Erlon Mohamad de Almeida Hemaida e 
do Secretário Interino da Semdec, Ricardo Cordeiro. 

No encerramento, o tema sobre  propostas 
alternativas para o desemprego foi  discutido pelo 
Secretário Interino do Desenvolvimento Econômico 
Ricardo Cordeiro, do  Sindirochas, Ricardo Coelho de 
Lima,  do Sindicomérciários, Alcir de Matos e da Setrab, 
Marilene Depes. 

 
ENTRADA NO CMU CONTINUA LIBERADA 

NA PARTE DA TARDE 
  
O Gerente Municipal Ary Moreira voltou a 

afirmar que o horário de atendimento ao público no Centro 
e Manutenção Urbana-CMU, continuará sendo a partir das 
13 horas. 

Ary explicou que o expediente para os 
funcionários começa às 07 horas. Entretanto, é necessário 
reservar a parte da manhã ao expediente interno, devido às 
tarefas que são desenvolvidas no CMU, como manutenção 
e controle de máquinas, projetos e planejamento, 
alimentação dos funcionários, entre outros.  

O Gerente pede a compreensão de todos,  para o 
bom funcionamento da máquina pública,  e lembrou que,  
antes da adoção dessa medida, o Prefeito Theodorico 
Ferraço conversou com os Vereadores e com outros 
segmentos da sociedade, uma vez que o horário de 
funcionamento atinge a todos, indistintamente. 

Vale lembrar que à tarde, após as 13 horas, a 
entrada no CMU é aberta para todos os munícipes. 

 
EMPRESÁRIOS VISITAM DISTRITO 

INDUSTRIAL 
 
O Prefeito em Exercício Jathir Moreira recebeu 

um grupo de empresários cachoeirenses que foram 
conhecer o Distrito Industrial. O objetivo da visita foi 
conhecer a instalação,  no local,  de um Pólo de 
Confecções. 

 

           I Á R I O   F I C I A L
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O Prefeito em Exercício ressaltou que está entusiasmado com o Distrito 
Industrial, devido ao grande  interesse demonstrado, até o momento,  pela área. 
Somente nos últimos dias foram comercializados 26 terrenos. 
 

PREFEITURA REALIZA AMANHÃ ITAÓCA CRIANÇA SAÚDE 10 
 

A Prefeitura Municipal de Cachoeiro, através das Secretarias Municipais 
de Ação Social, da  Criança, Adolescente e Juventude  e da Saúde promoveu 
sábado,  dia 01 de setembro, o “Itaóca Criança Saúde 10”. 

Foram oferecidos atendimento médico, com nutricionista, 
acompanhamento da equipe de pesagem e distribuição da multimistura para as 
crianças consideradas abaixo do peso. Os trabalhos começaram  às 08 horas, no 
distrito de Itaóca. 

 

SECRETARIA DA CRIANÇA TERÁ OFICINA PARA 
ARTESANATO EM MÁRMORE E GRANITO 

 

A Secretaria Municipal da Criança, Adolescente e Juventude está 
disponibilizando mais um curso para crianças do município, em parceria com o 
Sebrae. Trata-se do Núcleo de Produção e Comercialização de Artesanato em 
Mármore e Granito. 

O curso é voltado à formação de artesãos na área específica de mármore 
e granito e será ministrado pelo artesão Fernando Fontes, da Kakos Artesanatos, 
que utiliza em seus trabalhos, além de cacos de mármore e granito, resolitos 
(sobras do produto a partir da serragem das pedras). Há três anos o artesão 
reaproveita esse material,  que antes era inutilizado. 

O Superintendente do Sebrae no Espírito Santo Walter De Prá elogiou a 
iniciativa da Prefeitura, através da Secretaria da Criança. “O Estado e o Brasil 
precisam de iniciativas como essa. É a oportunidade de se planejar e oferecer às 
crianças a chance de serem grandes empreendedores”, enfatizou. 

O Secretário Glauber Coelho destacou que o objetivo principal é levar 
todas as alternativas aos meninos e meninas que podem tirar literalmente do lixo, 
a oportunidade de uma vida melhor. “Já dissemos isso mais de uma vez: se a 
criança tiver talento, vai receber apoio e instrumentos para desenvolvê-lo. É isso 
que o Prefeito Ferraço quer. É isso que estamos oferecendo: a profissionalização, 
usando os produtos da terra”, acrescentou. 

O artesão Fernando Fontes mostra otimismo em relação à oficina. 
“Podemos fazer um bom trabalho. Sonho em selecionar os melhores para 
formarem uma associação, de forma que tenham opção digna de sobrevivência”, 
frisou. 

O Sebrae, além de liberar os recursos financeiros para ajudar a custear o 
Núcleo, adquire, ao final do curso, peças artesanais para constituição do acervo e 
instalação da Mostra Permanente do Artesanato Capixaba. Apenas Venda Nova 
do Imigrante e Vargem Alta possuem Núcleo semelhante. 
 

ITAÓCA TERÁ MUTIRÃO NA PRÓXIMA 2ª FEIRA 
 

O Gerente Municipal Ary Moreira disse que os mutirões promovidos 
pela Prefeitura de Cachoeiro, envolvendo várias Secretarias Municipais, 
continuam acontecendo em todo o Município. 

Equipes das Secretarias da Saúde, Esportes, Lazer e Eventos, Meio 
Ambiente, Serviços Urbanos, Obras e outras,  estiveram,  na semana passada,  no 
bairro Vila Rica,  limpando ruas e conscientizando a população. Na próxima 
semana,  será a vez do Distrito de Itaóca. Os mutirões têm o apoio da Câmara 
Municipal. 

 

SEMANA DE CULTURA E TECNOLOGIA TERMINA AMANHÃ 
 

A 1ª Semana de Cultura e Tecnologia promovida pelas Secretarias 
Municipais de Cultura e Turismo, de Ciência e Tecnologia e do Cenciarte foi  
encerrada  sábado, dia 01/09.  

A 1ª Semana de Cultura e Tecnologia, que começou na última segunda-
feira, dia 27/08, contou com palestras sobre mármore e granito e exposição de  
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fotos, além da Feira de Artesanato e 
Gastronomia,  realizada ao lado do prédio do Cenciarte, 
na Praça Jerônimo Monteiro, no Centro da Cidade. 

E ainda aconteceram: Roda de Capoeira, 
Caxambú e Bate Flecha. O objetivo foi oferecer várias 
opções de lazer aos moradores de Cachoeiro, visitantes e 
expositores de outros países,  que estiveram em 
Cachoeiro para a 13ª Feira Internacional do Mármore e 
Granito. O evento teve o apoio do Consórcio Turístico 
Rota Sul, composto pelos municípios de Cachoeiro, 
Muqui, Mimoso do Sul, Vargem Alta e Castelo. 
  

PREFEITURA ENSAIBRA ACESSO A SÃO 
JOAQUIM 

 

O Gerente Municipal Ary Moreira informou que,  
em atendimento à solicitação dos empresários e 
industriais do Setor do Mármore e do Granito, o Prefeito 
Theodorico Ferraço determinou a melhoria da via de 
acesso com ensaibramento, na localidade de São 
Joaquim,  e também na rua João Bosco Fiorio, no 
Conjunto Marbrasa. 
 

CITY TOUR MOSTRA PRINCIPAIS OBRAS 
DA PREFEITURA 

 
 Na última quarta-feira,  foi realizado mais um 

City Tour com os empresários da cidade. Acompanhados 
do Prefeito em Exercício Jathir Moreira e do Gerente 
Municipal Ary Moreira, os empresários conheceram as 
principais obras que estão sendo realizadas pela 
Prefeitura de Cachoeiro e o funcionamento de alguns 
setores. 

 Segundo Jathir, uma das realizações da 
Administração Municipal que mais impressionou o 
empresariado local foi o Complexo da Casa da Sopa. 
Motivados com o trabalho realizado, alguns dos 
participantes do City Tour se comprometeram  a doar 
cestas básicas.  
 

CÂMARA FRIGORÍFICA CHEGA NA 
PRÓXIMA SEMANA 

 

O Gerente Municipal Ary Moreira disse  que a 
Câmara Frigorífica do Frigorifico Municipal estará 
chegando na próxima semana. Segundo ele, essa é a 
última etapa para que o Frigorífico comece a funcionar. A 
data da inauguração deverá ser marcada nos próximos 
dias,  pelo Prefeito Theodorico Ferraço. 
 

MAIS UMA EMPRESA INAUGURADA EM 
CACHOEIRO 

 
 O Prefeito em Exercício Jathir Moreira e os Secretários 
Municipais de Captação de Recursos, Renato Magalhães, 
e de Planejamento, Paulo Juffo, participaram, na última 
quarta-feira,  da inauguração da empresa Olivier do 
Brasil, uma multinacional especializada na fabricação de 
lâminas para teares. A empresa fica localizada no bairro 
Aeroporto.   
 

CENTRO DE ZOONOSES ESTÁ QUASE 
PRONTO 

 

O Gerente Municipal Ary Moreira anunciou  
que,  nesta  semana, estarão chegando em Cachoeiro, 

diretamente de São Paulo, os equipamentos para o 
funcionamento do Centro de Zoonoses. 

De acordo com Moreira, técnicos do Centro de 
Zoonoses da Prefeitura de Vitória estiveram  dia 30/08, em 
Cachoeiro, para transmitirem informações técnicas e 
experiências aos funcionários da Secretaria Municipal de 
Saúde, os quais irão atuar no Centro.  

Segundo Ary,  dentro de no máximo trinta dias, o 
Prefeito Theodorico Ferraço  estará marcando a data da 
inauguração e o início do funcionamento do Centro. 
 
“EVEREST DO FORRÓ” TOCARÁ DOMINGO 

NO CIRCO 
 

O Grupo “Evereste do Forró” esteve se 
apresentando domingo, dia 02 de setembro, às 19 horas, no 
Circo da Cultura. O show foi aberto ao público.  
  

CONFIRMADO O ENCONTRO DE BANDAS 
DE FORRÓ 

 
O Administrador da Praça de Fátima José Pedro 

disse  que,  até o momento,  já conta com 12 Bandas de 
Forró inscritas para participarem do Encontro, que será 
realizado dia 09 de setembro, às 19 horas, no Circo da 
Cultura, na Praça de Fátima, a Avenida  Beira – Rio. O 
encontro será aberto ao público. 
  
GRUPO GOTA, PÓ E POEIRA DOMINGO NO 

“RUBEM BRAGA” 
 

O Grupo  de Teatro de Guaçuí – Gota, Pó e Poeira 
se apresentou  domingo, dia 02 de setembro, às 17 horas, 
no Teatro “Rubem Braga”. Desta feita, o Grupo  encenou o 
texto “Na Clareira dos Sonhos”.  
 

CONFERÊNCIA DAS MULHERES SERÁ 
LANÇADA NO MAISON 

 
A Secretária Municipal de Trabalho e Habitação 

Marilene Depes estará  apresentando quarta-feira, dia 
05/09, às 08 horas, no Maison Belas Artes, o projeto da II 
Conferência de Mulheres de Cachoeiro de Itapemirim. O 
evento acontecerá nas comunidades,  no período de 10 a 14 
de setembro.  

Marilene informou que realizou reuniões em 
vários bairros,  mostrando a importância da participação 
das mulheres nas palestras que estarão sendo realizadas nos 
bairros. Os temas das palestras, assim como os seus 
respectivos palestrantes,  serão divulgados para a imprensa, 
durante este encontro com os jornalistas. O evento conta 
com a parceria de várias Secretarias Municipais, da 
FAFI/USC e da União Cachoeirense de Mulheres. 
  

COMEMORAÇÃO DE 07 DE SETEMBRO 
SERÁ NAS ESCOLAS 

 
A Secretária Municipal de Educação Helle’Nice 

Ferraço informou que as comemorações pela passagem do 
Dia 07 de Setembro, aniversário da Independência do 
Brasil, serão realizadas em cada escola e estarão contando 
com a participação dos pais e da comunidade.    
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Assim sendo, a direção da escola e os 
professores estarão trabalhando o tema com os alunos, 
buscando sempre a reflexão sobre essa data cívica. 
 

CONVITE AOS COLEGAS DA IMPRENSA 
 
Na próxima quarta-feira, a Secretária Municipal 

de Trabalho e Habitação Marilene Depes  receberá a 
imprensa para um Café da Manhã, às 08 horas, no 
Maison Belas Artes. O evento marca a apresentação do 
projeto da Conferência de Mulheres, que será realizada, 
de forma inédita,  nos bairros da cidade. SUA 
PARTICIPAÇÃO É IMPORTANTE.  

 
Maiores informações com a Coordenadoria de 

Comunicação 
 

 
Coordenadoria de Comunicação da PMCI 

Coordenadora: Regina Monteiro 
Jornalista: Marise Fabber 

Oficial Administrativo: Robson Sabadine 
 

 
DECRETO Nº 13.470 

 
 
APROVA REGULAMENTO À LEI Nº 5231/2001, 
QUE INSTITUI A REDE VIVA MULHER EM 
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
 
 
O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado 
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e 
tendo em vista o que dispõe a Lei Municipal nº 5231, de 
27 de agosto de 2001, 
 
 
DECRETA: 
 
 

Art. 1º - Fica aprovado Regulamento da Rede 
Viva Mulher, que acompanha em anexo este Decreto. 

 
 
Art. 2º - Toda matéria disciplinada no 

Regulamento de que trata o artigo anterior, ficará no 
âmbito exclusivo da Secretaria Municipal de Ação Social. 

 
 
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data 

de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Cachoeiro de Itapemirim,  28 de agosto de 2001. 
 

JATHIR GOMES MOREIRA 
Prefeito Municipal em Exercício 

 

REGULAMENTO DA REDE VIVA MULHER 
INSTITUÍDA PELA LEI N° 5231/2001 

 
 

Art. 1º - A Rede Viva Mulher tem como objetivo 
central, integrar os diversos  órgãos que em algum 
momento se depare com atendimento a mulheres vitimas de 
violência. 

 
 
Art. 2º - São objetivos específicos da Rede Viva 

Mulher:  
 
 
I – integrar, em parceria, órgãos públicos e 

entidades privadas, como: Policia Militar, Polícia Civil, 
Guarda Municipal, Conselho Municipal dos Direitos da 
Mulher, União Cachoeirense de Mulheres, Secretaria 
Municipal de Ação Social, SOS Mulher, Secretaria 
Municipal de Trabalho e Habitação, Secretaria Municipal 
de Saúde, Diretorias de Hospitais, Secretaria Municipal de 
Saúde através de seus postos de atendimento, Meios de 
Comunicação, Juizados Especiais, Ministério Público e 
Defensoria Pública; 

 
 
II - uniformizar as ações no sentido de combater o 

alto índice de violência; 
 
 
III - editar campanhas que inclua: rádio, televisão, 

jornais e material educativo; 
 
 
IV - proporcionar treinamento para os 

profissionais que estejam diretamente ligados a 
atendimentos, tanto na rede de saúde quanto na rede de 
segurança; 

 
 
V - elaborar boletim de ocorrência para os 

hospitais que estejam diretamente ligados ao atendimento 
de mulheres vitimas da violência, tanto física como 
psicológica; 

 
 
VI - fazer funcionar permanentemente comissões 

para cada área integrante da Rede; 
 
 
VII - organizar atividades de orientação para 

mulheres, incluindo as organizações já em funcionamento, 
como: Escolas, Igrejas, dentre outras; 

   
 
VIII - organizar grupos de mulheres para trabalho 

de terapia assistida pelo SOS Mulher e Casa de Abrigo; 
 
 
IX - fazer trabalho de acompanhamento junto aos 

meios de comunicação para efeitos de unificação de 
linguagem em relação à violência de gênero. 

 

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 
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Art. 3º - A rede de atendimento à mulher será 
composta de uma Coordenação, que estará sob a 
responsabilidade de SOS MULHER/CASA ABRIGO e, 
de 07 (sete) comissões.  

 
 
Parágrafo único - As comissões serão 

compostas por titulares e suplentes dentro de cada área 
específica, sendo elas: 

 
 
 I - Comissão de Segurança; 
II - Comissão de Assistência Social; 
III - Comissão de Saúde; 
IV - Comissão de Apoio Jurídico; 
V - Comissão de Movimentos; 
   VI - Comissão de Apoio à Criança e 

Adolescente; 
  VII - Comissão de Educação. 
 
 
Art. 4º - As reuniões das Comissões atenderá 

uma periodicidade preestabelecida, com o objetivo de 
trocar idéias e informações sobre suas ações específicas e 
o funcionamento da rede, lavrando-se, de cada reunião, 
uma ata que será entregue à Coordenação. 

 
 
Art. 5º - Cada Comissão terá como objetivo 

principal facilitar o acesso à discussão do tema violência 
do gênero, dentro de sua área restrita de atuação, no 
intuito de minimizar as opressões de forma coerente e 
sem radicalismo, capacitando profissionais para o 
atendimento da mulher em situação de violência, com o 
envolvimento das instituições que compõem a rede, para 
um atendimento amplo e irrestrito em todos os setores 
constantes do projeto. 

 
 
Art. 6º - O SOS MULHER/CASA ABRIGO 

enquanto coordenação responsabilizar-se-á pela marcação 
de reuniões, sugestões de ações independentes e 
fornecimento de material humano para ministrar 
treinamentos e palestras, como também fornecerá, dentro 
das possibilidades estruturais do serviço, material gráfico 
e de estudo, para que a rede funcione sempre interligada e 
na mesma sintonia. 

 
 
Art. 7º Cada comissão terá atribuições 

específicas e autonomia para ações independentes dentro 
de sua área, tendo a rede como suporte para a 
movimentação aos projetos suplementares que surgirão 
dentro de cada Comissão. 

 
 
Parágrafo único São atribuições das 

Comissões: 
 
 
I COMISSÃO DE SEGURANÇA: Esta 

comissão é subdividida em 03 (três): Polícia Militar, 
Polícia Civil e Guarda Municipal, com a responsabilidade 

de alcançar um menor índice de relatos de ocorrências 
policiais, base das ações preventivas, ostensivas e 
investigativas destas polícias, com direcionamento do 
atendimento à mulher que sofre violência para as ações 
integrantes da rede, encaminhando os casos detectados ao 
serviço SOS Mulher/Casa Abrigo e à rede de saúde e, seus 
filhos, ao Conselho Tutelar ou Secretaria da Criança, ou 
ainda, a outro organismo afeto ao assunto. Além disto, a 
Comissão terá total autonomia para idealizar ações que 
julgarem interessantes para o bom atendimento e 
andamento da rede de serviços, tendo em vista as 
peculiaridades do setor, sempre colocando em pauta nas 
reuniões da rede, para dar visibilidade a todos os 
componentes; 

 
II COMISSÃO DE APOIO À CRIANÇA E AO 

ADOLESCENTE: Terá como objetivo viabilizar projetos 
e ações que darão suporte aos filhos de lares 
desestruturados, que na grande maioria dos casos são as 
maiores vítimas, com autonomia para desenvolver as ações 
que julgar adequadas, sempre as colocando em pauta nas 
reuniões, devendo manter diretamente contato com a 
Secretaria Municipal da Criança e do Adolescente e com o 
Conselho Tutelar; 

 
 III COMISSÃO DE SAÚDE: Tem por objetivo 

principal direcionar o atendimento à mulher que necessitar 
da rede pública de saúde, sendo formada por representantes 
da rede municipal de saúde, dos hospitais da rede privada e 
demais unidades de saúde estabelecidas no Município de 
Cachoeiro de Itapemirim e, terá ainda, o objetivo de 
demonstrar para os profissionais médicos, que a violência 
contra a mulher é um problema de saúde pública, já 
declarada pela ONU. Poderá propor outras ações, além da 
capacitação dos profissionais, até a elaboração de relatório 
único de saúde de atendimento dos casos de violência e a 
comunicação à rede, considerando os casos de sigilo 
determinado pelo Código de Ética Médica, haja vista que a 
rede de saúde é tida como “ralo” estatístico da violência, 
sendo primordial a realização desses levantamentos. Em 
todo e qualquer comunicado e/ou relatório médico, será 
mantido sigilo e não poderão ser divulgados, que servirão 
apenas para acompanhamento da vítima e estatística; 

 
 
IV COMISSÃO DE MOVIMENTOS: Esta 

Comissão será formada pela UCM e CMDDM e, terá como 
atividade principal planejar palestras, articular movimentos 
organizados de combate à violência de gênero, como a 
panfletagem nos bairros e outras, com total autonomia para 
desenvolver atividades de apoio à rede de serviços; 

 
 
V COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: 

Formada pela Secretaria Municipal de Ação Social e a 
Secretaria Municipal de Trabalho e Habitação, esta 
Comissão poderá dentro do cronograma de ações da 
própria Secretaria, implantar projetos suportes ao Serviço 
SOS Mulher/ Casa Abrigo, tais como: renda suplementar, 
habitação, cursos profissionalizantes, convênios com SINE, 
SESC E SENAC, dentre outras. Tais ações terão como 
objetivo a reintegração da mulher na vida social e 
econômica, fortalecendo, de forma oblíqua a sua auto-
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estima. A Comissão terá autonomia para propor 
atividades extras que julgarem importantes, mas deverá 
sempre passar pela anuência da rede de serviços para que 
todos possam opinar e tomar conhecimento de tudo o que 
tem se passado com cada setor; 

 
 
VI - COMISSÃO DE APOIO JURÍDICO: 

Terá como objetivo e atribuição o apoio jurídico 
necessário, principalmente com ingresso das ações junto 
ao Poder Judiciário, de forma gratuita, e será composta 
por advogados públicos e/ou particulares; 

 
 
VII - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO: Terá 

como objetivo principal o desenvolvimento de projetos 
de educação enfocando uma visão atual do feminismo no 
Brasil, desenvolvendo a idéia de que o que se prega não é 
a inversão de papeis dentro da sociedade, mas sim, 
respeito pelo gênero feminino com todas as suas 
peculiaridades e, facilitando o acesso dos técnicos do 
SOS Mulher e componentes da rede para debater o tema 
violência de gênero dentro da rede pública de ensino.  

 
 
Art. 8º - Os casos omissos neste Regulamento, 

serão resolvidos pela Coordenação. 
 
 
Art. 9º - O presente Regulamento entrará em 

vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 
 

Cachoeiro de Itapemirim, 28 de agosto de 2001. 
 

JATHIR GOMES MOREIRA 
Prefeito Municipal em Exercício 

 
CONVOCAÇÃO DE POSSE 

 
A Secretaria Municipal de Administração da 

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, 

Espírito Santo, por este ato, Convoca, em cumprimento 

ao Mandado de Segurança nº 011010546122 e nº de 

ordem 18.553, o candidato Wagner Antônio de Souza, 

inscrito como Advogado no Concurso Público aberto 

pelo Edital nº 001/97 e classificado em 14º lugar com 

183,00 pontos, para comparecer à sua posse, no dia 

04.09.2001 às 12 horas, à Rua Joaquim Vieira, nº 23, 

Bairro Guandu, nesta Cidade. 

 
 

Cachoeiro de Itapemirim – ES, 03 de setembro de 2001 
 
 

ANTONIO MANOEL BARROS MIRANDA 
Secretário Municipal de Administração 
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