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BOLETIM INFORMATIVO MUNICIPAL 
 

SEGURANÇA NAS PRAIAS EM PARCERIA COM A 

POLÍCIA MILITAR 

 

A recém-criada Secretaria Municipal de Segurança e 

Trânsito de Marataízes, que tem como titular o ex-comandante 

geral da PM-ES, Cel. Paulo César Lugato, deu início a uma série 

de ações em parceria com a Polícia Militar local durante os shows 

dos trios elétricos que acontecem nos finais de semana na Praia da 

Cidade Nova. 

Uma delas é a filmagem do público que acompanha os 

trios elétricos, com a finalidade de coibir abusos e de registrar 

visualmente as ocorrências policiais que porventura possam vir a 

acontecer. “As fitas de VHS servirão de arquivo-vivo de todas as 

ações desencadeadas e registradas, podendo auxiliar, 

posteriormente, no que chamamos de ‘estudos de caso’ durante as 

instruções e reavaliações dos trabalhos realizados, além de servir 

de elemento de prova de ocorrências policiais”, explicou o 

secretário Lugato, que ressalta que a ação também conta com o 

apoio dos comerciantes locais, na doação de fitas de VHS, 

filmadora e materiais de orientação à segurança. 

O secretário ressalta que em comparação com o verão 

passado, as ocorrências policiais em Marataízes caíram bastante, 

apesar do grande fluxo de turistas que recebe neste ano, 

considerando o maior dos últimos doze anos. 

 

LEILÃO DE VEÍCULOS DA PREFEITURA  

 

A Secretaria Municipal de Administração anuncia a 

realização de um leilão de veículos da municipalidade para 

acontecer no próximo dia e de fevereiro, no pátio da Prefeitura. 

Interessados podem solicitar o edital pelo e-mail 

admlicitacao@yahoo.com.br e informações pelo telefone (28) 

3532-3636. 

 

CAMPEONATOS DE SURF E BODYBOARD 

COMBINADOS COM SOM DE BOATE  

 

Marataízes sedia na sexta-feira, sábado e domingo um 

campeonato de surfe e bodyboard, que será válido para o Circuito 

Marataízes de Surf 2006/2007, que ainda terá mais duas etapas, 

em datas e locais a serem definidos. O local será a Praia da 

Colônia, em frente ao deck recém-inaugurado pela Prefeitura 

Municipal, sempre a partir das 08h. O diretor municipal de Esportes 

Robson Seyr explica que se as ondas daquela não estiverem 

favoráveis ao esporte, o campeonato poderá ser transferido para 

as praias da Cidade Nova ou da Barra. “Mas as previsões de 

ondas dos sites de surf são extremamente favoráveis à 

competição. Estamos confiantes de que será mesmo na praia da 

Colônia. Já a modalidade de bodyboard será apenas para 

complementar a competição, pois ainda não fizemos seu 

ranking”, complementa.  

A novidade este ano fica por conta do momento de 

entrega da premiação, que será na noite de domingo, no 

Jungle’s Bar, que fica na Praia da Colônia. Com uma superfesta 

animada pela banda Capital Secreta e o DJ Roberto Borges. A 

entrada será franca. 

 

ATOS DO PODER EXECUTIVO 
 

DECRETO-P Nº. 1756, DE 12 DE JANEIRO DE 2007. 

 

NOMEIA SERVIDOR COMISSIONADO E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O Prefeito Municipal de Marataízes, Estado do Espírito Santo, no 

uso de suas atribuições legais, em conformidade com as Leis 

Municipais Nº. 053/97 – Regime Jurídico Único dos Servidores 

Públicos Civis do Município de Marataízes, e 704/03,  

 

D E C R E T A:  

 

Artigo 1º  - Fica nomeado o Sr. DARCY DE LIMA para ocupar o 

cargo comissionado de COORDENADOR ADMINISTRATIVO, 

referência CC-5, a ser lotado na Secretaria Municipal de Saúde. 

 

Artigo 2 º - Este decreto entra em vigor na data de sua 

publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2007. 

 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
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