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BOLETIM INFORMATIVO MUNICIPAL 
 

 

MARATAÍZES PREPARA LIMITES PARA IMPOR  

DURANTE O CARNAVAL VISANDO O BEM ESTAR 

DE SEUS TURISTAS 

 

A Prefeitura de Marataízes prepara um esquema de 

segurança reforçado para o Carnaval 2007, além de outras normas 

que visam o bem estar geral dos foliões. 

A Secretaria de Turismo adianta que shows com bandas 

baianas em trios elétricos serão realizados somente na Praia da 

Cidade Nova, local de maior espaço para os foliões e maior 

número de casas de veraneio, que geralmente não se incomodam 

tanto com o som alto dos trios, que estão previstos para se 

apresentarem durante o dia e a noite, de 16 a 20 de fevereiro. “No 

centro da cidade estaremos instalando um palco para bandas de 

sopro a fim de resgatarmos os antigos carnavais de marchinhas. 

Também será ali que acontecerão os desfiles de blocos 

independentes”, explica o secretário Roberto Malta, da pasta do 

Turismo. 

O secretário municipal de Segurança e Trânsito, Paulo 

César Lugato, reforça que a proibição de músicas ofensivas e em 

ritmos de funk, em sonorização instalada em carros particulares, 

continuará sendo proibida e, ainda com maior rigor, durante o 

Carnaval. “Nossa interface com as polícias Militar e Civil será 

mantida, dando continuidade, também, à estratégia de filmagens 

durante os shows, com o intuito de coibir possíveis ações de 

violência, além de identificarmos alguma situação criminosa que 

possa vir a acontecer”, reforça Lugato. 

Para facilitar o trânsito dos turistas estarão sendo 

afixadas, ainda nesta semana, placas de sinalização vertical, 

também feitas as pinturas de faixas para pedestres. 

 

 

NOVO EVENTO DE MÚSICA GOSPEL NA 

PROGRAMAÇÃO DO VERÃO ENERGIA 2007 

 

Depois de realizar com grande sucesso de público, 

aproximadamente 8 mil pessoas, um show-louvor com o 

missionário R.R. Soares, da Igreja Internacional da Graça de Deus, 

no último sábado, 20, a Prefeitura de Marataízes prepara novo 

evento gospel, desta vez reunindo várias bandas da região. Será 

no dia 29 de janeiro, a partir das 20h, no palco armado na Praia 

Central. 

O evento está sendo organizado pelo Conselho de 

Pastores Evangélicos de Marataízes e Itapemirim e contará com a 

participação das bandas Ellus Praiser e Submissão, além dos 

Ministérios Vida e Louvor, Boas Novas de Louvor e Redenção 

de Louvor. 

A abertura do encontro será com uma peça teatral 

com o grupo Redenção. A entrada para o evento será franca. 

 

 

ATOS DO PODER EXECUTIVO 
 

DECRETO-P Nº. 1758, DE 19 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 a Lei 

Municipal Nº. 704/2003,  

 

D E C R E T A:  

 

Artigo 1º -  Fica nomeada KAROLINE COSTA ROCHA  para 

ocupar o cargo comissionado de SUPERVISOR DE ÁREA I, 

referência CC-6, a ser lotada na Secretaria Municipal de 

Planejamento e Desenvolvimento Sustentável. 

 

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

publicação, retroagindo seus efeitos a 2 de janeiro de 2007. 

 

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