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BOLETIM INFORMATIVO MUNICIPAL 
 
        

PRESIDENTE NACIONAL DE COOPERATIVAS 
VISITA OBRAS DE AGROINDÚSTRIAS DE 

MARATAÍZES 
 

A Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Meio 
Ambiente de Marataízes recebeu nesta semana a visita do 
presidente da OCB (Organização das Cooperativas do Brasil), 
Cícero Benedito Gonzaga, nas obras das agroindústrias das 
localidades de Capinzal e Jabuti, que se encontram em fase de 
finalização. “O presidente da OCB, juntamente a técnicos do 
Sebrae-ES, veio nos trazer notícias sobre a realização de cursos 
de capacitação na área de fruticultura, além dos meios viáveis à 
criação de várias cooperativas no município”, explicou Luciano 
Sansão Teixeira, anfitrião.  

O grupo de artesãos Revoada das Garças também foi 
visitado. 
 
 
COMISSÃO DE PESCADORES DE MARATAÍZES 
SATISFEITA COM PRORROGAÇÃO DO PRAZO 

PARA NOVAS INSCRIÇÕES 
 

Uma comissão formada pelo secretário municipal de 
Agricultura, Pesca e Meio Ambiente de Marataízes, Luciano 
Sansão Teixeira, o presidente da Colônia de Pesca Z-8, Sérgio 
Marangoni, e três pescadores da colônia pesqueira do Pontal, 
sendo estes Adilson Gomes Alves, Josiel Fernandes da Rocha e 
Gelcy Fernandes França, participou em Vitória, no auditório do 
Ibama, de uma reunião que contou com a participação de 
lideranças do setor pesqueiro de todo o Estado, para tratar 
assuntos referentes à captura da lagosta em águas capixabas. 

Na semana passada, o ministro da Secretaria especial 
de Aqüicultura e Pesca da Presidência da República, Altemir 
Gregolin, esteve no Estado, em reuniões em Vitória e em 
Marataízes, ouvindo a classe pesqueira, a fim de recuperar a 
pesca sustentável da lagosta, minimizando a crise por que 
passam as comunidades pesqueiras, adaptando-as a técnicas 
de pesca com as armadilhas do tipo “covos” que apreendem 
apenas animais adultos e não degradam o ambiente marinho 
como as tradicionais redes caçoeiras, comumente usadas na 
região. 

Como resultado do encontro, ficou definido que o 
prazo para novas inscrições e recadastramentos de pescadores 
irá até o dia 17 de março. “Também preparamos um material a 
ser encaminhado pelo Ibama ao ministro Altemir Gregolin 
solicitando a vinda de técnicos do Nordeste para treinarem 
nossos pescadores na prática da pesca com covos, além da 
viabilidade de implantação de uma unidade demonstrativa da 
produção de covos e uma demonstração em vários pontos do 
Estado deste tipo de pesca para uma avaliação geral”, informou 
o secretário Luciano Sansão Teixeira.  
 
 

MUTIRÃO AGRADA COM AMPLIAÇÃO DE 
ATENDIMENTOS 

 
 

A comunidade do bairro Santa Rita, em Marataízes, 
recebe na quarta-feira desta semana os serviços da Prefeitura 
por meio de um grande mutirão de cidadania. Os serviços serão 
bem variados, desde limpeza geral do bairro, até troca de 
lâmpadas, esgotamento de fossas sanitárias, serviços de 
assistência social e de saúde e recreação com crianças e 
adolescentes.  

O que não estava previsto e deverá agradar bastante 
será a participação da recém-criada Secretaria de Segurança e 
Trânsito, que distribuirá orientações diversas à comunidade, 

ouvindo-a e até solucionando alguns problemas. “Geralmente as 
comunidades são carentes de segurança e com esta 
aproximação conseguiremos agradar. Ouviremos suas 
reivindicações e distribuiremos materiais de orientação básica de 
segurança domiciliar, além de orientações para pedestres e 
ciclistas”, relatou o secretário Paulo César Lugato. 

Uma limpeza geral das áreas infestadas por caramujos 
africanos também será feita. 

Na próxima quarta-feira, dia 14, o mutirão será 
realizado no bairro Belo Horizonte. 

 
 

ATOS DO PODER EXECUTIVO 
 

 

AVISOS DE TOMADAS DE PREÇOS 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 005/2007 
 
 
O Município de Marataízes – ES, através da CPL 

torna público que realizará às 09h30 do dia 23/03/2007, na sala 
de reuniões da Prefeitura, a Tomada de Preços Nº. 005/07. 
Objeto: construção de adutora para abastecimento de água 
na localidade de Capinzal, Marataízes/ES.  

 
Informações e cópia do Edital: tel. ( 28) 3532-3636, 

ou pelo e-mail: admlicitacao@yahoo.com.br. 
 

Marcos Roberto R. Ferreira 
Pregoeiro Municipal 

  
 
 
 
 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 0065/2007 
 
 
O Município de Marataízes – ES, através da CPL 

torna público que realizará às 14h do dia 23/03/2007, na sala de 
reuniões da Prefeitura, a Tomada de Preços Nº. 006/07. Objeto: 
construção de adutora para abastecimento de água na  
localidade de São João de Jaboti, Marataízes/ES.  

 
Informações e cópia do Edital: tel. ( 28) 3532-3636, 

ou pelo e-mail: admlicitacao@yahoo.com.br. 
 

Marcos Roberto R. Ferreira 
Pregoeiro Municipal 
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Antonio Bitencourt 

Prefeito Municipal 
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Vice-Prefeito 
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