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

BOLETIM INFORMATIVO 

 
 
DIRETORIA DO INCOR DIVULGA PROJETOS 

PARA 2002 
 

O Diretor do Instituto do Coração “Dr. Elias 
Antônio”, médico Paulo Sasso,  está convidando todos os 
representantes dos meios de comunicação local e das 
sucursais para uma entrevista coletiva hoje,  dia 13 de 
dezembro, às 09 horas, na sede do Instituto, em anexo ao 
Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim.  

Na oportunidade, a Diretoria do Incor estará 
divulgando um relatório com a estatística do atendimento 
feito durante o ano no Instituto e os projetos a serem 
realizados no ano de 2002. 
 
 

SEMSET COMEÇA A OPERAÇÃO NATAL 
 

O Secretário Municipal de Segurança e Trânsito 
Coronel Paulo César Pereira disse que foi  iniciada dia 
13/12, em Cachoeiro, a Operação Natal/ 2001, que visa dar 
mais segurança à população para ir às compras e também 
aos comerciantes,  que  permanecerão com as lojas abertas 
até mais tarde. 

Segundo o Coronel, a partir de hoje, 146 homens 
da Guarda Municipal estarão espalhados pelas ruas da 
cidade circulando a pé e também em viaturas. Outra 
novidade será a implantação do Grupo de Operações 
Especiais da Guarda Municipal, que terá ponto fixo na 
Praça Jerônimo Monteiro e no bairro Guandu. 

O Coronel adiantou que a Operação Natal 
prosseguirá até o dia 31 de dezembro e no dia 1o de  
Janeiro será iniciada a Operação Verão. O Secretário 
adiantou que a Operação Verão objetiva intensificar a 
segurança nas ruas e casas,  que ficam desertas devido ao 
período de férias. 
  
 

SEMSET TEM NOVO TELEFONE PARA 
OCORRÊNCIAS 

 
 O Secretário Municipal de Segurança e Trânsito Coronel 
Paulo César Pereira comunica à sociedade em geral que a 
Secretaria conta agora  com o telefone 1532, que já está 
funcionando como uma Central de Operações, para receber 
todas as denúncias e reclamações destinadas à averiguação 
pela Guarda Municipal.  Também podem ser prestadas, 
através desta linha, informações sigilosas,  sem a 
identificação do denunciante. 

PREFEITURA PEDE TOMBAMENTO DA 
CASA “ROBERTO CARLOS” 

 
O Secretário Municipal de Cultura Higner Mansur 

disse ontem que enviou, semana passada, ao Conselho 
Estadual de Cultura, os processos com toda a 
documentação exigida por Lei, solicitando o tombamento 
da Casa da Cultura “Roberto Carlos” como patrimônio 
histórico e, também, como bem de cultura imaterial 
capixaba o processo de produção de pios, localizado na 
Ilha da Luz.  

Segundo o Secretário, no processo que pede o 
tombamento como patrimônio histórico foram enviados 
todos os documentos que faltavam, incluindo o Liceu 
Muniz Freire. 

 
CENTRO DE CONVIVÊNCIA EMOCIONA A 

TERCEIRA IDADE 
 

O Centro de Convivência Vovó Matilde, na 
última sexta-feira, foi palco de uma tarde de muitas 
emoções. Primeiro, um desfile das tendências da moda 
verão, com as modelos da terceira idade que freqüentam o 
local. O patrocínio foi da Azulê Acessórios, Estilo da 
Época e Yuppie Calçados, todas lojas do Shopping 
Cachoeiro.  

E como não poderia deixar de ser, uma noiva 
magnífica desfilou pela passarela com muito charme e 
elegância própria. A senhora Regina Grafanassi realizou 
seu sonho depois de 40 anos, pois no seu casamento ela 
não usou vestido de noiva. À sua frente estava a dama 
Camile Turini, com a tradicional chuva de arroz, com a 
roupa patrocinada pela Glória Noivas.  

A Secretária Norma Ayub foi homenageada como 
a "Mãe da Terceira Idade", título dado pelos 
freqüentadores do Centro. Emocionada, ela agradeceu a 
todos, lembrando que Nossa Senhora está sempre presente, 
abençoando suas ações.  

Na oportunidade, 23 bairros estiveram presentes, 
representados pelos grupos da Terceira Idade, que 
aproveitaram a tarde para  dançar ao som de “Os  Dillens”. 
A confraternização ficou por conta de um magnífico bolo 
doado pela Valquíria, da Cimef. 

 
“O RAPTO DA FADA LILÁS” NO “RUBEM 

BRAGA” 
 
O espetáculo de ballet clássico “O Rapto da Fada 

Lilás”  será apresentado pelo Núcleo Cachoeirense de  
Dança  “Jeremias  Schaydegger  nos  dias 14/12,  15/12  e  
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16/12, sexta, sábado e domingo, 
respectivamente, no Teatro Municipal 
“Rubem Braga”, na Avenida Beira Rio, às 
20h30, com preço único de R$ 8,00. 

O espetáculo tem o roteiro e 
coreografia de Jeremias Schaydegger, 
figurino de Celeste Gaspar, cenários de Elce 
Cancella,  adereços de Idiienes Schaydegger 
e Luciene de Oliveira. A trilha sonora é 
composta por Mozart, Boccherini, Gounod, 
Chopin, Lehar, Rossini, Verdi, Strauss, 
Tchaikovisky, Bizet e Mahler.  

Esse ballet conta as aventuras de 
um mago que morava em uma floresta 
encantada. Ele possuía quatro fadas- às quais 
ele amava muito e eram das seguintes cores: 
rosa, amarela, azul e a menor de todas,  a 
“Lilás”.  

 Além de nova e muito curiosa,  era 
“Lilás” a que possuía poderes especiais,  o 
que a tornava objeto de inveja de pessoas 
más,  como o bruxo da Floresta Escura. Esse 
bruxo faz de tudo para obter os poderes de 
“Lilás”. Por isso, manda que sua gata de 
estimação vá seduzir as fadas no jardim - 
local preferido delas.  

O bruxo coloca no pescoço da gata 
uma coleira encantada que tem poderes de 
atrair quem olhar para seu brilho. “Lilás” é 
raptada, provocando tristeza em todos,  até 
que o mago tem uma idéia genial para salvar 
sua querida “Lilás” e usa as outras 
experientes fadas para desfazer toda a 
maldade que o bruxo está aprontando, dando 
— lhe,  ao final,  a oportunidade de escolher 
entre ser uma estátua para sempre ou se 
transformar em uma pessoa boa.  

Ele sensatamente escolhe fazer 
parte o bem, deixando para todos a velha 
história do bem triunfando sobre o mal, 
numa história recheada de surpresas, lições 

de amor, carinho, proteção, amizade e acreditando no poder de 
transformação,  através do amor. 

 
PROFESSOR DA UNICAMP FAZ ESTUDO SOBRE 

CACHOEIRO 
 

O Vice - Prefeito Jathir Moreira informou que  na próxima 
sexta- feira, dia 14/12,  às 09 horas, o professor da UNICAMP Tiago 
Bevilácqua estará apresentando os estudos que fez sobre o segmento do 
mármore e granito, em Cachoeiro.  

O trabalho de pesquisa, que foi financiado pelo Ministério de 
Ciência e Tecnologia, tem o objetivo de formar um  Cluster  de 
Mármore e Granito em Cachoeiro de Itapemirim. 

Para participar da reunião e conhecer o resultado do trabalho do 
professor da Unicamp, foram convidados representantes do Sindirochas 
e os Secretários Municipais  de Desenvolvimento Econômico  Renato 
Magalhães e de Ciência e Tecnologia Almir Forte. O encontro será no 
salão de reunião do Gabinete do Prefeito, no Centro da Cidade, e será 
aberto à imprensa. 
 
 

PREFEITURA QUER TRANSFORMAR LIXO EM 
ENERGIA 

 
A Prefeitura de Cachoeiro estará recebendo na próxima sexta – 

feira, dia 14/12, às 11 horas, representantes do Intec – Instituto Nacional 
de Tecnologia, que estarão apresentando uma proposta de reciclagem do 
lixo para ser transformado em energia.  

A reunião acontecerá  no salão de reunião, do Gabinete do 
Prefeito e  contará com a presença dos Secretários Municipais de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  Silvio Ferreira,  de  
Desenvolvimento Econômico Renato Magalhães  e de Projetos Especiais 
Vilson Coelho,  além do Vice- Prefeito Jathir Moreira.  
 

SINE LIBERA MAIS 30 VAGAS PARA CACHOEIRO 
 

A Secretaria Municipal de Cultura de Turismo informou que o 
Sistema Nacional de Emprego - SINE -  que promove,  em parceria com 
a Prefeitura de Cachoeiro, os cursos de Agente de Turismo Com 
Emissão de Bilhetes e Organização de Eventos, liberou mais 15 vagas 
para cada curso, para Cachoeiro de Itapemirim.  

Os candidatos interessados no curso de Organização de Eventos 
deverão comparecer às 07h30 de sábado, dia 15/12, também no 
Cenciarte, munidos de documentos.  

Os cursos não têm nenhum custo para os candidatos, pois são 
financiados com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). 

 
SEMMADES EMPOSSA  CONSELHO  DE MEIO 

AMBIENTE 
 

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável empossou ontem, às 16 horas, o Conselho Municipal de 
Meio Ambiente, na nova sede, à rua Dom Pedro II, bairro Coronel 
Borges, no antigo prédio do Apae. A  Secretaria  está funcionando nesse 
endereço desde o início desta semana. Maiores informações podem ser  
conseguidas  através do telefone 3155 – 5228. 

 
 

Coordenadoria de Comunicação da PMCI 
Coordenadora: Regina Monteiro 

Jornalista: Marise Fabber 
Oficial Administrativo: Robson Sabadine 
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DECRETO Nº 13.593 

 
INSTITUI A COORDENAÇÃO GERAL E NÚCLEOS 
DE DEFESA CIVIL NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO 
DE ITAPEMIRIM E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 
O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado 
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e, 
 
CONSIDERANDO as deliberações da Comissão 
Municipal de Defesa Civil de Cachoeiro de Itapemirim, 
que em reuniões realizadas entre seus membros, com a 
participação da Defesa Civil e de representantes do Corpo 
de Bombeiros de Vitória – ES, definiu-se a criação de uma 
Coordenação Geral [CGDC] e de Núcleos de Defesa 
Civil [NUDEC] em áreas estratégicas da cidade; 
 
CONSIDERANDO as orientações técnicas do Corpo de 
Bombeiros, que indica a necessidade da criação e 
implantação dos NUDEC e que os mesmos estejam 
localizados nas áreas de maior risco do território 
municipal.   
 
RESOLVE: 
 

Art. 1º - Instituir no âmbito do Município de 
Cachoeiro de Itapemirim a COORDENAÇÃO GERAL 
DE DEFESA CIVIL – CGDC, que será responsável pela 
organização, orientação das estratégias de atuação e 
funcionamento dos Núcleos de Defesa Civil, atuando, 
ainda, em conjunto com a Comissão de Defesa Civil na 
definição da Política Municipal de Defesa Civil, visando 
orientar os munícipes nas ações preventivas e 
emergenciais a serem implementadas pelos órgãos 
públicos das esferas municipal, estadual e federal. 
 

Parágrafo Único – O Chefe do Poder Executivo 
Municipal, em conformidade com o “caput” deste artigo, 
nomeia como Coordenador Geral de Defesa Civil o 
Engenheiro Dr. Carlos Leal Conde, que será responsável 
pela organização e implantação dos Núcleos de Defesa 
Civil – NUDEC e com a participação da Comissão 
Municipal de Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros 
estabelecerá os planos e programas estratégicos para o 
Município de Cachoeiro de Itapemirim.  
 

Art. 2º - Criar no âmbito do território municipal 
os Núcleos de Defesa Civil – NUDEC, em especial nas 
áreas consideradas de maiores riscos, com fulcro em 
relatório técnico do Corpo de Bombeiros, a saber: 
 
ESPECIFICAÇÃO ÁREA DE 

LOCALIZAÇÃO 
BAIRROS QUE COMPÕEM  

O NÚCLEO 
NÚCLEO I       Aeroporto Aeroporto, Rui Pinto Bandeira e 

Boa Vista 
NÚCLEO II     Gilson Carone Gilson Carone, Valão e São Lucas  
NÚCLEO III   Village da Luz Village da Luz, Conjunto Fé e 

Raça e Rubem Braga   
NÚCLEO IV   Zumbi Zumbi, Alto Eucalipto Campo 

Leopoldina e Nova Brasília 
NÚCLEO V   Nossa Senhora 

Aparecida 
Nossa Senhora Aparecida, Santa 
Helena, Nossa Senhora da Penha e 
Nossa Senhora de Fátima  

NÚCLEO VI   União Monte Belo, União, Alto União e 
Álvaro Tavares 

NÚCLEO VII Coronel Borges Coronel Borges, São Luiz 
Gonzaga, Arariguaba e Alto 
Amarelo 

 

Parágrafo Único - A Coordenação Geral de 
Defesa Civil organizará, nas áreas de que trata o “caput” 
deste artigo, o processo de escolha do Presidente de cada 
Núcleo, que deverá ser pessoa de forte liderança na 
comunidade de origem e contribuir, no exercício do cargo, 
diretamente na melhoria da qualidade de vida dos 
munícipes, através de programas de prevenção e de 
emergência no que se refere à Defesa Civil, cuja 
nomeação será efetivada através de Decreto do Chefe do 
Executivo Municipal. 
 

Art. 3º - O Chefe do Poder Executivo Municipal, 
a qualquer tempo, poderá, em conformidade com 
relatórios técnicos da Comissão Municipal de Defesa Civil 
e do Corpo de Bombeiros, criar novos núcleos no 
território municipal, em áreas classificadas como “de 
risco” e atendendo necessidades de ampliação dos 
trabalhos e programas.        
 

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor nesta 
data, revogadas as disposições em contrário. 
 
 

Cachoeiro de Itapemirim, 05 de novembro de 2001. 
 
 

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO 
Prefeito Municipal 

 
DECRETO N º 13.632 

 
O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e com fulcro 
no Art. 7º da Lei n º 4.494/98, combinado com o Art. 151 da 
Lei n º 4.009/94 (com nova redação dada pela Lei n º 4.283/97), 
 
CONSIDERANDO que o servidor HERVAL PIRES, ocupante 
do cargo efetivo de Fiscal de Transportes, encontra-se em 
regime especial de trabalho, excedendo as atividades normais 
no que se refere às atribuições e à jornada, atuando aos sábados 
e domingos na fiscalização do Transporte Coletivo Urbano, por 
imperiosa necessidade da Secretaria Municipal de Transportes; 
 
CONSIDERANDO que nessas jornadas extraordinárias o 
servidor tem executado atividades de alto nível, o que requer 
dedicação exclusiva e alto grau de conhecimento, faculdades 
não remuneradas pelo salário-base da carreira,  
 
RESOLVE: 
 

Art. 1º - Conceder ao servidor HERVAL PIRES, 
Fiscal de Transportes I, gratificação especial no percentual de 
100% (cem por cento) sobre o salário-base da carreira, pelo 
exercício de atividades extraordinárias e especiais. 
 

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data da sua 
publicação, com efeitos financeiros retroativos a 1º de 
dezembro de 2001, revogadas as disposições em contrário. 
 
 

Cachoeiro de Itapemirim, 03 de dezembro de 2001. 
  

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO 
Prefeito Municipal 

ATOS DO PODER EXECUTIVO 
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PPooddee  eennttrraarr  qquuee  aa  ccaassaa  éé  ssuuaa..  
SECRETARIAS 
Nesta página você acessa as secretarias 
da Prefeitura e os gabinetes do Prefeito e 
do Vice-Prefeito. 

wwwwwwwww...cccaaaccchhhoooeeeiiirrrooo...eeesss...gggooovvv...bbbrrr
NOTÍCIAS

As melhores notícias sobre a Prefeitura 
Municipal, Câmara Municipal, da cidade. 

 
FALE COM O PREFEITO 
Um canal direto para você falar com o 
nosso prefeito municipal. 

EDITAIS
Aqui você vê como a prefeitura faz as 
suas compras e contrata seus serviços. 

 
ACONTECE EM CACHOEIRO 
Informações sobre eventos e dicas 
importantes. 
 

ATENDIMENTO AO PÚBLICO
Contas públicas, licitações, processos e 
serviços. 

INDICADORES ECONÔMICOS 
Aqui você encontra dados numéricos 
sobre saúde, educação, finanças,
distribuição de renda e população. 

 

HISTÓRIA E PERSONALIDADES
História do município, monumentos 
históricos e Personalidades Políticas, 
Artísticas, Pioneiros e Mulheres que 
ajudaram a fazer nossa história.
 

SERVIÇOS 
Para você encontrar facilmente todos os 
serviços oferecidos pela Prefeitura 
Municipal de Cachoeiro de Itapemirim. 

MMMeeelllhhhooorrr   LLLuuugggaaarrr   pppaaarrraaa   VVViiivvveeerrr 
DOWNLOADS

Nesta página você consegue acessar as 
Leis, os Decretos, Órgão e Diário Oficial 
do Município. 


