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BOLETIM INFORMATIVO MUNICIPAL 
 

MEIO AMBIENTE NA PAUTA DA PREFEITURA DE 

MARATAÍZES 

 

O prefeito Toninho Bitencourt (PMDB), acompanhado de 

seu secretário de Agricultura, Pesca e Meio Ambiente, Luciano 

Sansão Teixeira, assina na tarde desta terça-feira, em Vitória, junto 

ao Governo do Estado e sua Vice-governadoria, um Protocolo de 

Intenções para promoção e desenvolvimento de ações de 

cooperação técnica em processos de licenciamento e fiscalização 

ambiental, por meio do Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema) 

e Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

(Seama). 

Na oportunidade do encontro, o vice-governador Ricardo 

Ferraço e a secretária de Estado de Meio Ambiente e diretora-

presidente do Iema, Maria da Glória Brito Abaurre, estarão 

entregando ao prefeito de Marataízes alguns equipamentos para 

uso da Secretaria de Agricultura, Pesca e Meio Ambiente, tais 

como 1 (um) microcomputador, 1 (uma)impressora jato de tinta, 1 

(um) receptor GPS e 1 (uma) câmera fotográfica digital. 

Pela manhã, no Iema, a secretária Maria da Glória Brito 

Abaurre recebe a comitiva de Marataízes, além de vários prefeitos 

do Estado para tratar assuntos referentes a consórcios municipais 

do lixo. 

 

GRANDE EXPECTATIVA DE PÚBLICO PARA O 

CARNAVAL 2007 

 

Animada com o grande sucesso de público do Verão 

Energia 2007, a Prefeitura de Marataízes investe na programação 

de Carnaval, com a expectativa de dobrar o número de visitantes 

recebidos no mês de janeiro, especialmente nos finais de semana, 

quando foram realizados vários shows nacionais e estaduais. “As 

bandas que farão o Carnaval 2007 serão contratadas até a tarde 

de quarta-feira, em seguida daremos início ao trabalho de 

divulgação. Esperamos um público maior do que o de todo o mês 

de janeiro para este Carbaval”, adianta o secretário da pasta de 

Turismo, Roberto Ferreira Malta. 

O pontapé inicial será dado no dia 10 de fevereiro, com a 

tradicional Noite do Havaí, que acontece na Lagoa do Siri, 

reunindo, a partir das 22h, várias bandas de axé-music em trios 

elétricos. Os restaurantes do entorno da lagoa prometem um café 

da manhã tropical  para o amanhecer do dia 11. 

As Escolas de Samba do balneário, se preparam com 

uma verba patrocinada pela Prefeitura local, no valor de R$ 18 mil 

para cada, para o desfile em 19 de fevereiro, nas ruas principais da 

Barra. No centro do balneário haverá concentração de vários 

blocos carnavalescos e desfiles no domingo, 18, às 23h, na 

segunda, 19, às 18h, e na terça-feira, 20, às 20h. 

No palco armado na Praia Central acontecerão shows 

à tarde e à noite com banda de metais, com repertório tradicional 

de Carnaval, do sábado até a terça-feira. Na Praia da Cidade 

Nova, trios elétricos e bandas de axé-music, às 14h e às 21h, 

também de sábado, 17, até a terça-feira, 20. 

A decoração do balneário ficará pronta ainda nesta 

semana, assinada pelo artista plástico e teatrólogo cachoeirense 

Asdrúbal Avelar, com tema de antigos Carnavais. 

 

 

ATOS DO PODER EXECUTIVO 
 

AVISO DE TOMADA DE PREÇOS 
 

TOMADA DE PREÇO Nº. 001/07 

 

  O Município de Marataízes – ES, através da CPL, 

torna público que fará realizar às 09h30min, do dia 06/02/07, na 

sala de reuniões da Prefeitura de Marataízes, situada à Av. 

Rubens Rangel, 1.606 – Cidade Nova – Marataízes – ES, a 

Tomada de Preços Nº. 001/07. Objeto: pavimentação e 

drenagem de ruas no município de Marataízes .  

  Cópia do Edital através do e-mail: 

admlicitacao@yahoo.com.br. Informações pelo telefone: (28) 

3532-3636. 
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