
Por unanimidade, os vereadores aprovaram na última sessão, projeto 
de autoria da vereadora Jaciara Teixeira (PT) que concede benefícios a 
portadores da Fibromialgia. 

Na semana passada o Governo do Estado apresentou os novos ônibus adquiridos à 
indústria, fabricados no município, que estarão em breve sendo colocados em 

circulação no Transcol da Grande Vitória. Agora produzindo ônibus urbanos, a Volare 
trabalha para colocar no mercado até cinco unidades/dia
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Bom dia pra quem é de bom dia!

A Faculdade Vale do Cricaré realizará nesta quinta (11), entre 
16h e 19h o IV Fórum do Envelhecimento Saudável, evento 
que pretende reunir alunos da instituição e comunidade, com 
a realização de palestra com o tema sexualidade e envelheci-
mento. O evento será coordenado pela acadêmicas do 8º pe-
ríodo do Curso de Enfermagem, orientadas pela Profª 
Cynthia Valéria.

HOMEM ARANHA NO CINE SÃO MATEUS

FÓRUM NA FVC

Acompanhe a programação de hoje: Homem Aranha Longe 
de Casa (3D - dublado - ação - classicação 10 anos) às 
17h10, 18h30 e 21h30. Mais informações pelo telefone 3763-
2721. Lembrando que às quartas-feiras todos pagam meia 
entrada (exceto em feriados ou pré-estreias).

A Acústica convida para a terceira edição do projeto Piano 
Bar. Música, exposições, brindes, uma excelente culinária e a 
participação especial da pianista Luíza Mollulo, além dos 
demais alunos. O evento se dará na próxima sexta, dia 12 no 
Restaurante Porto Bier. Aproveite a noite de talentos!

PIANO BAR ACÚSTICA

O Instituto Gnosis Brasil realizará um Sarau Cultural em Guri-
ri. O evento se dará neste sábado, 7 a partir das 18h no Espaço 
Cultural Marerike, Rua 12, n° 318, Guriri Lado Sul. Dança, 
música, poesia, contos, losoa, artes plásticas e tudo mais 
que inspira nossa alma! Durante o evento você poderá sabore-
ar deliciosos e variados caldos. O convite custa 30,00. Será 
uma noite muito agradável!

Continua hoje o 6º Festival de Inverno Clarin, evento com-
posto por apresentações musicais realizadas pelos alunos e 
professores da instituição, além dos convidados especiais. A 
programação de hoje começa às 20h com grupos instrumen-
tais de alunos e professores, Grupo Elos (MPB em Canto) e 
apresentação do pianista Elenísio Rodrigues, ex-aluno do 
Clarin. Local: auditório do Belas Artes, bairro Jaqueline. Va-
lor do convite: 20,00 (meia). Bom demais. 

ENCONTRO DA CAPOEIRA 
Também continua hoje o Encontro Cultural da capoeira mate-
ense, cujo antrião é o Mestre Pai da Mata, do Capura Raça. A 
programação de hoje consiste em visita à Igreja Velha e Sítio 
Histórico às 6h, e Cerimônia de Troca de Cordéis na Praça da 
Bíblia às 14h. Festa importante para a nossa cultura.

PREFEITURA NO COMBATE À DENGUE

FESTIVAL DE INVERNO CLARIN

Se um mosquito é ruim, imagine um mosquito da dengue! 
Pois é. Eles estão por aí, por isso todo cuidado ainda será pou-
co. A Secretaria Municipal de Saúde está atenta ao problema e 
tem realizado ações preventivas contra a proliferação do Ae-
des Aegypt no Município. Recentemente aconteceu um muti-
rão em diversos bairros. Foram realizadas diversas ações inte-
gradas como: serviços de limpeza, retirada de lixo e entulho, 
patrolamento, uso do carro fumacê e aplicação do nebuliza-
dor Ultra Baixo Volume (UBV) leve e pesado em logradou-
ros. Quem nos informou foi o colega Leones da Secretaria de 
Saúde, um soldado na luta contra esses mosquitos infernais !

SARAU GNOSIS BRASIL

“Ah, esses moralistas... Não há nada que empeste mais que 
um desinfetante!” (Mário Quintana).

DIVULGAÇÃO

SÃO MATEUS – O pra-
zo para os estudantes reno-
varem contratos do Novo 
Fundo de Financiamento 
Estudantil (Fies) cará 
aberto até o dia 31 de agos-
to. O aditamento deve ser 
feito pela internet. Ao todo, 
128 mil estudantes que con-
trataram o Fies a partir de 
janeiro de 2018 devem fa-
zer o procedimento.

De acordo com a Caixa 
Econômica Federal, uma 
das condições para o adita-
mento é estar com os paga-
mentos em dia. A não reali-
zação do aditamento por 
três semestres consecuti-
vos pode ocasionar o can-
celamento do contrato.

Os estudantes também 
podem fazer o pedido de 
suspensão ou encerramen-
to do semestre pelo mesmo 
sistema. A partir de segun-
da-feira (8), será possível 
solicitar a transferência de 
instituição de ensino.

Neste sábado (06), a ani-
mação continua. A partir das 
9h ocorre a festa da EPM 
Córrego Grande de Cima, 
no KM 35. Na parte da tar-
de, a partir das 15h tem o 
Arraiá da Cumade Amábile, 
no CEIM Amábile Quin-

SÃO MATEUS – Man-
tendo viva a manifestação 
cultural dessa época, as esco-
las da Rede Municipal se-
guem promovendo as festas 
e arraiás. O primeiro nal de 
semana de julho promete 
muita criatividade, caipiras 
arrumados, barraquinhas 
com quitutes suculentos e 
bandeirinhas de todas as 
cores enfeitando os espaços 
em algumas escolas munici-
pais. Acompanhe a progra-
mação das unidades de ensi-
no:

Fies abre prazo para
renovação de contratos
firmados a partir de 2018

Escolas municipais no
ritmo das festas julinas

Caso haja necessidade 
de alterações no contrato, 
como a troca de ador, o 
estudante deve compare-
cer a uma agência da Cai-
xa. Nesse caso especíco, 
o estudante deverá compa-
recer com o novo ador e 
apresentar a documenta-
ção necessária para assina-
tura de termo aditivo ao 

NOVO FIES
O novo Fies, lançado no 

ano passado, tem modali-
dades de acordo com a ren-
da familiar. A modalidade 
Fies juro zero é voltada pa-
ra os candidatos com renda 
mensal familiar per capita 
de até três salários míni-
mos. Nesse caso, o nanci-

contrato.

Além do juro zero, o No-
vo Fies oferece a modali-
dade P-Fies para candida-
tos com renda familiar per 
capita entre 3 e 5 salários 
mínimos. Nesse caso, o 
nanciamento é feito por 
condições denidas pelo 
agente nanceiro operador 
de crédito, que pode ser um 
banco privado ou fundos 
constitucionais e de desen-
volvimento.

O aditamento está aberto 
apenas para contratos r-
mados junto à Caixa. O adi-
tamento dos contratos r-
mados antes de 2018 se-
guem cronograma denido 
pelo Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Edu-
cação (FNDE), autarquia 
vinculada ao Ministério da 
Educação (MEC).

amento mínimo é de 50% 
do curso, enquanto o limite 
máximo semestral é de R$ 
42 mil e é bancado pelo go-
verno.

O Fies concede financiamento a estudantes em cursos 
superiores de instituições privadas com avaliação posi-
tiva pelo Ministério da Educação.

Acesse:
www.fanoticias.com.br

Além do juro zero, o Novo Fies oferece a modalidade P-Fies para candidatos com 
renda familiar per capita entre 3 e 5 salários mínimos.

quim Zanelato, no Bairro 
Vila Nova, que trará a coro-
ação do Rei e da Rainha Cai-
pira.

Ainda no sábado, a partir 
das 16h, acontece o Arraiá 
da Cumade Marizete Ve-
nâncio, na EMEF Marizete 
Venâncio, Bairro Aroeira. 
Às 17h é a vez da EMEF 
Vila Verde, no Bairro Vila 
Verde, com comidas varia-
das e danças com ritmos 
característicos das regiões 
do Brasil.

Fechando a programa-
ção, às 18h, no CEIM Boa 
Vista (Bairro Boa Vista), a 
Festa Cultural Janelas do 
Tempo comemora os 40 
anos da unidade com apre-
sentações das crianças, deli-
ciosos quitutes e sorteio de 
brindes.

O mês de julho promete muita criatividade, caipiras 
arrumados, barraquinhas com quitutes suculentos e 
bandeirinhas.
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SÃO MATEUS – Sema-
na passada o Governo do 
Estado apresentou os no-
vos ônibus adquiridos à 
indústria, fabricados em 
São Mateus, que estarão em 
breve sendo colocados em 
circulação no Transcol da 
Grande Vitória. Agora pro-
duzindo ônibus urbanos, a 
Volare trabalha para colo-
car no mercado até cinco 
unidades/dia.

A indústria Volare de São 
Mateus, especializada na 
produção de ônibus, está, 
agora, trabalhando com 
mais intensidade e o resul-
tado é a oferta de emprego 
para um mercado que come-
ça a ganhar visibilidade de 
futuro. Com isso, abrem as 
portas para a oferta de em-
prego, com aquecimento da 
rede hoteleira e o comércio. 
Só um restaurante antigo da 
cidade recebe por dia mais 
de 40 novos empregados 
para almoço e jantar.  

Chama a atenção no mo-
mento é que a indústria Vo-
lare está buscando mão de 
obra de uma lial do Rio de 
Janeiro para capacitar o seu 
quadro funcional em São 
Mateus para atender à de-

Rede hoteleira e comércio
lucram com produção da
Volare em São Mateus

Segundo fontes da Vola-
re, com o aumento da pro-
dução de ônibus para aten-
der à demanda do ano pas-
sado, houve necessidade de 
novas contratações. Hoje a 
indústria possui mais de 
400 funcionários e a expec-

manda de produção. Essa 
semana um ônibus lotado 
chegou à cidade com outra 
remessa de trabalhadores 
vindo do estado carioca.

tativa é de que esses núme-
ros venham a aumentar.

A mesma fonte revela 
que para a produção de cin-
co ônibus urbanos por dia, 
como está sendo feito, hou-
ve necessidade de buscar 
prossionais de uma subsi-
diária no Rio de Janeiro 
para capacitar a mão de 
obra já existente, sem con-
tar que muitas das vezes no 
mercado interno há carên-

cia de mão de obra especia-
lizada.

O que se observa com o 
aumento do volume de no-
vos empregados que a Vola-
re está trazendo do Rio de 
Janeiro para São Mateus é 
percebida no aquecimento 
da economia local. Não só 
o comércio lucra, como por 
exemplo restaurantes; o 
mercado imobiliário e hote-
laria também..

A indústria Volare de São Mateus, especializada na produção de ônibus, está, ago-
ra, trabalhando com mais intensidade e o resultado é a oferta de emprego para um 
mercado que começa a ganhar visibilidade de futuro. 

Governador 
participa da posse 
da Associação de
Desenvolvimento
de Linhares

Em seu pronunciamen-
to, Casagrande citou a im-
portância das entidades 
regionais voltadas ao de-
senvolvimento e também 
falou sobre as ações do 
Governo do Estado para 
fomentar oportunidade 
para todos os capixabas. 
“A razão da minha vinda 
aqui hoje é reconhecer a 
Adel e o setor produtivo de 
Linhares como um setor 
fundamental para o nosso 
desenvolvimento. Linha-
res é um fator do desenvol-
vimento do Estado por di-
versas razões, principal-
mente pelo trabalho de vo-
cês e pelo ambiente criado 
na cidade que atrai investi-
dores. Temos que traba-
lhar, literalmente, juntos”, 
armou.}

LINHARES – O gover-
nador do Estado, Renato 
Casagrande, participou, na 
noite dessa quinta-feira 
(4), da solenidade de posse 
da nova diretoria da Asso-
ciação de Desenvolvimen-
to de Linhares (Adel). A 
cerimônia foi realizada em 
um cerimonial do municí-
pio. O ex-presidente, Alair 
José Giuriato, eleito por 
dois mandatos consecuti-
vos, passou o cargo para o 
empresário Marcelo Jap-
het Giurizato, que terá a 
missão de comandar a enti-
dade no biênio 2019/2021.

Casagrande garantiu 
aos representantes do setor 
produtivo que o Governo 
realizará um trabalho forte 

nos próximos três anos e 
meio de administração. 
“Mais do que gerenciar 
bem os recursos, precisa-
mos realizar obras e pro-
gramas. Não posso car na 
incerteza da economia e da 
política nacional. Terei 
muita cautela em relação 
às despesas permanentes, 
mas não serei prisioneiro 
do Palácio Anchieta”, ga-
rantiu.

Fazem parte da nova 
diretoria da Adel (biênio 
2019/2021): Marcelo Jap-
het Giurizato (presidente); 
Frank  Caldara  (vice-
presidente); Anderson Gras-
si (tesoureiro); Arles Guer-
r a  M i r a n d a  ( v i c e -
tesoureiro); Juliano Faé 
(secretário); Ludovico Ta-
quetti (vice-secretário); 
Alair J. Giuriato (comuni-
cação); e Robson Santana 
(vice- comunicação).

De acordo com o gover-
nador, o Estado está bus-
cando novas formas de 
investimentos e mencio-
nou o acordo de unicação 
do Campo das Baleias, 
iniciado por sua iniciativa 
em 2013 e que resultou na 
criação de dois Fundos, o 
Soberano e o de Infraestru-
tura, com um aporte de R$ 
1,5 bilhão. “Vamos traba-
lhar para criar um ambien-
te inovador, com seguran-
ça, desenvolvendo as po-
tencialidades de cada re-
gião e investindo forte em 
educação e infraestrutura”, 
disse.

Licitações de Nova
Venécia são alvo de 
operação do MPES

NOVA VENÉCIA –  O 
Ministério Público do 
Estado do Espírito Santo 
(MPES), por meio do Gru-
po de Atuação Especial de 
Combate ao Crime Orga-
nizado (Gaeco-Norte), 
deagrou nesta sexta-feira 
(05) a Operação “Adsu-
mus”, que apura supostas 
fraudes cometidas em di-
versos tipos de processos 
de licitação no município 
de Nova Venécia, contan-
do com a participação de 
agentes públicos e parti-
culares.

A operação consiste, 
inicialmente, no cumpri-
mento de mandados de 
prisão temporária e man-
dados de busca e apreen-
são em municípios do Nor-
te do Estado. Secretarias 

O projeto agora vai para a 
sansão do prefeito Daniel 
Santana Barbosa (PSDB), 

SÃO MATEUS – Por 
unanimidade, a Câmara de 
Vereadores de São Mateus 
aprovou na sessão da última 
terça-feira (2), projeto de 
autoria da vereadora Jaciara 
Teixeira (PT) que concede 
benefícios a portadores da 
Fibromialgia. Na mesma 
sessão o líder do Executivo 
Francisco Amaro (PRTB) 
apresentou indicação para 
que o município forneça os 
medicamentos básicos para 
portadores da doença.

Câmara aprova projeto de apoio
a portadores de Fibromialgia

mas em sua fala o presidente 
da Câmara vereador Jorgi-
nho Cabeção adiantou que 
não acredita em veto do pre-
feito ao projeto de tamanha 
importância para atender os 
portadores da doença, mas 
adiantou: “se isso ocorrer o 
nosso grupo de seis vereado-
res vai trabalhar para derru-
bar o veto”.  

 Fibromialgia é uma sín-
drome comum, na qual a 
pessoa sente dores por todo 
o corpo durante longos pe-
ríodos, com sensibilidade 
nas articulações, nos múscu-
los, tendões e em outros teci-

dos moles.
A lei aprovada garante 

atendimentos preferenciais 
a portadores de bromialgia 
em bancos, las em locais 
públicos, privados, prefe-
rência de atendimento as 
crianças portadoras desta 
síndrome, estacionamentos 
em vagas destinadas a ido-
sos e decientes. A identi-
cação dos portadores seria 
por meio de cartão e adesivo 
de carro.

O projeto institui o Dia 
Municipal da bromialgia, a 
ser comemorado anualmen-
te na data de 12 de maio, co-

mo objetivo de conscienti-
zação da população sobre a 
doença.

O vereador Amaro solici-
tou medicamentos na unida-
de básica de saúde para por-
tadores de bromialgia. 
“Trata-se de uma doença 
que não tem cura, portanto, 
vamos, pelo menos oferecer 
aos portadores uma condi-
ção de sofrer menos, com 
medicamentos oferecidos 
pelo município. Pela sensi-
bilidade do prefeito Daniel 
tenho quase certeza que vai 
sancionar a lei aqui aprova-
da”, adiantou.

Por unanimidade, a Câmara de Vereadores de São Mateus aprovou na última sessão, projeto de autoria da verea-
dora Jaciara Teixeira (PT) que concede benefícios a portadores da Fibromialgia.

Para as ações, p Gaeco-
Norte conta com o apoio 
do Núcleo de Inteligência 
da Assessoria Militar do 
MPES e da Polícia Militar.

Nome da operação

É usado com a intenção 
de marcar presença e aten-
ção constantes. A palavra é 
usada no sentido de se de-
monstrar prontidão e de 
conrmar que se está aten-
to aos acontecimentos.

municipais, residências e 
empresas de investigados 
são alvos das ações de bus-
ca e apreensão.

Adsumus é uma palavra 
com origem no latim que 
signica “estamos presen-
tes”. O termo vem do ver-
bo adsum que quer dizer 
estar presente, estar aqui 
ou estamos juntos.
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SÃO MATEUS – Acusa-
do de ter assassinado a mu-
lher, Paulo Sérgio de Olivei-
ra esteve presente no enterro 
da esposa Regiane da Silva 
Pereira, realizado no último 
dia 7 de maio, em um cemi-
tério do bairro Aviação. 
Acompanhado de um ami-
go, ele chegou a se abaixar 
ao lado do jazigo. Um dia 
antes, o corpo da professora 
havia sido encontrado às 
margens da BR 101.

O velório durou menos de 
duas horas e também contou 
com a presença de familia-
res e amigos de Regiane. 
Apontado como principal 
suspeito desde o início das 
investigações, Paulo Sérgio 
foi preso provisoriamente 
três dias depois de ir ao en-
terro da esposa. Nesta quin-
ta-feira (4), ele foi indiciado 
por feminicídio.

Delegado titular da Dele-
gacia de Homicídios e Pro-
teção à Pessoa (DHPP) de 
São Mateus e responsável 
pela investigação do caso, 
José Estaquio concluiu que 
Paulo Sérgio teria matado a 
mulher na casa onde mora-
vam e, depois, largado o cor-
po dela na BR 101, próximo 
à entrada da comunidade de 
Santa Luzia, local onde o 

Marido acusado de matar
professora foi ao enterro

Além de ser atingido pelo transporte, o autor teve sua 
motocicleta totalmente danificada.

“O trabalho que estamos desenvolvendo nas uni-
dades, indiferentemente do seu regime, é o mesmo: 
busca a ressocialização dos internos.

cadáver foi encontrado, no 
dia 6 de maio, pela Polícia 
Militar.

Uma perícia inicial apon-
tou que a causa da morte te-
ria sido um estrangulamen-
to. Na segunda-feira (6) de 
manhã, Paulo Sérgio foi tra-
balhar normalmente e comu-
nicou o “desaparecimento” 
da mulher apenas à tarde. De 
acordo com o depoimento 

prestado à polícia, ele teria 
deixado Regiane em uma 
igreja. Após o culto, ela iria 
a uma pizzaria com uma ami-
ga e, por isso, teria pedido 
para ele não buscá-la.

Entretanto, o nome de 
Regiane não constava entre 
os assinados na lista de pre-
sença da igreja. Testemu-
nhas também armaram que 
o casal estava junto há oito 

Juntos, Paulo Sérgio e 
Regiane tem uma lha ado-
tiva de quatro anos, que logo 
após o crime estava sob cui-
dados da avó materna. “Essa 
menina era a vida dela e, ago-
ra, chama pela mãe a todo 
momento”, disse a irmã, du-
rante o velório em maio. O 
acusado responderá por ho-
micídio triplamente quali-
cado e permanece preso no 
Centro de Detenção Provi-
sória (CDP) de São Mateus.

anos e que ela tentava se se-
parar dele há aproximada-
mente um ano. Ele, porém, 
não aceitava a separação. 
Por causa desse cenário, a 
irmã da vítima, Rosimar da 
Silva, contesta a versão do 
cunhado, que sempre ar-
mou ser inocente.

“O pastor da igreja falou 
que ela não foi ao culto. Nas 
câmeras de vigilância da 
rua, ela também não aparece 
na esquina onde ele (Paulo 
Sérgio) disse que havia dei-
xado a minha irmã”, contou. 
“A polícia também me disse 
que teriam quebrado o pes-
coço dela, e que só uma pes-
soa muito forte conseguiria 
ter feito isso, já que ela tinha 
um bom porte”, continuou, 
em alusão à estatura do cu-
nhado.

SÃO MATEUS – A Polí-
cia Civil (Delegacia de Ho-
micídio e Proteção à Pessoa 
– DHPP) de São Mateus indi-
ciou o viúvo da professora 
Regiane da Silva Pereira, 
Paulo Sérgio de Oliveira, 
pelo assassinato. Regiane 
foi morta por estrangula-
mento e o crime comoveu a 
cidade diante da frieza como 
se comportou o autor que 
chegou a comparecer ao ve-
lório em uma igreja evangé-
lica que a vítima frequenta-
va, no Bairro Ideal. Paulo 
Sérgio foi indiciado pelo 

Viúvo indiciado pelo 
assassinato de Regiane

Regiane, 40 anos, era pro-
fessora da rede munici-
pal de ensino, 

Acusado de ter assassinado a mulher, Paulo Sérgio 
de Oliveira esteve presente no enterro da esposa Regi-

ane da Silva Pereira

Internos de São
Mateus participam
de campeonato
de futsal

“O trabalho que esta-
mos desenvolvendo nas 
unidades, indiferente-
mente do seu regime, é o 
mesmo: busca a ressocia-
lização dos internos. Essa 
é a segunda edição do cam-
peonato que promove en-
tre os participantes valo-
res e respeito à coletivida-
de. A competição é saudá-
vel e traz resultados posi-
tivos para dentro das uni-

SÃO MATEUS – Os 
internos estudantes da 
Penitenciária Regional de 
São Mateus (PRSM) e do 
Centro de Detenção Pro-
visória de São Mateus 
(CDPSM) participaram 
da segunda edição do Tor-
neio Interclasse de Futsal 
nesta quarta-feira (03). 
Usado como método de 
ressocialização, o esporte 
reuniu dez times e sagrou 
campeão o grupo formado 
por internos da PRSM.

O diretor da unidade, 
Flávio Oggioni, explica 
que o principal objetivo 
do torneio é proporcionar 
a interação entre os inter-
nos, promovendo o senso 
de organização e espírito 
de equipe. Para o interno Josenildo 

dos Santos, a iniciativa 
promove distração, ree-
xão e agrega aprendizado. 
“Seja no futebol, nas aulas 
de violão, no trabalho ou 
na sessão de um lme com 
debate, estamos adquirin-
do conhecimento e novas 
habilidades. Tudo isso tem 
grande importância, por-
que ajuda a cumprir nossa 
pena de uma forma mais 
proveitosa”, destaca.

“Para participar da com-
petição é necessário que o 
interno esteja estudando. 
É uma gincana escolar. 
Além dos benefícios do 
espírito esportivo e da ati-
vidade física, o torneio 
fortalece a relação escola, 
professor e aluno, promo-
vendo a ressocialização 
dos educandos. A expecta-
tiva de participar do torne-
io contribui na disciplina, 
além de despertar o inte-
resse pelo estudo”, revela.

dades”, destaca.
A pedagoga das unida-

des prisionais, Rozilene 
da Cruz Ferrugini, ressalta 
que o esporte também esti-
mula o interesse pela sala 
de aula e o aprendizado.

O projeto estimula o interesse pelos estudos e 
é usado como método de ressocialização.

Ao relatar o inquérito o 
delegado constou que inves-
tigou todas as possibilidades 
em torno da morte da profes-
sora e que, por isso não há a 
menor dúvida quanto a auto-
ria do crime e o indiciamen-
to do viúvo da professora. O 
delegado frisa ainda que 
acredita ter sido Regiane 
morta dentro de casa e depo-
is levada para o local onde 
foi encontrada, às margens 
da BR-101 depois da Tercei-
ra Pista, sentido Jaguaré, 

delegado José Eustáquio, 
pelo crime de feminicídio.

mas ainda no território de 
São Mateus. 

O delegado José Eustá-
quio requereu na Justiça que 
a prisão preventiva de Paulo 
Sérgio fosse renovada por 
mais 30 dias e encaminhou o 
inquérito para o Ministério 
Público a quem cabe ofere-
cer a denúncia contra o indi-
ciado.

Regiane, 40 anos, era pro-
fessora da rede municipal de 
ensino, atuando nos Centros 
de Educação Infantil Amá-
bile Zanelato Quinquim e 
Dois Esquilos, no Bairro 

Vila Nova e teve o corpo en-
contrado no dia 6 de maio. 



www.fanoticias.com.br 5CidadeSábado, 6 de julho de 2019

MAIS
NOTÍCIAS
MAIS
INFORMAÇÃO
MAIS
ACESSADO
NOROESTE E
NORTE DO ES

W W W . F A N O T I C I A S . C O M . B R

Fonte: alexa.com

Projeto Lutando pela Vida participa de campeonato
SÃO MATEUS (ES) - No último nal de semana o Projeto Lutando Pela Vida, do 13º BPM, participou da 2ª etapa do Cam-
peonato Estadual de Karatê, que aconteceu no ginásio Germano Lube, em Viana Sede, onde reuniram aproximadamente 
400 competidores de todo o Estado e um público de 2 mil pessoas nos dois dias de evento.
O evento deste nal de semana faz parte da seletiva para o Campeonato Brasileiro Regional de Karatê, que será realizado 
em julho. O professor Evandro Matheus levou 08 atletas do Projeto e obteve excelentes resultados: Evandro Matheus (07 
anos) Campeão de Kata; Mickaelly  Almeida Giro (12 anos) campeã de Kata e kumite; Davi Oliveira Alvarenta (06 anos) 2° 
colocado em Kata; Mayara Oliveira Alvarenta (10 anos) vice-campea de kata.

Antes de fugirem, os ban-
didos ainda invadiram duas 
lojas uma ao lado da outra 
de onde roubaram dinheiro 
dos caixas. A ação foi rápi-
da como descreveram os 
policiais militares que saí-
ram em busca aos bandidos 
que teriam fugido em um 
carro roubado, sentido o 
Bairro Aroeira, em São Ma-
teus, mas não conseguiram 
localizá-los.

SÃO MATEUS – Dois 
bandidos armados de revól-
veres escolheram a tarde 
desta quarta-feira para agir 
no comércio de Nova Aimo-
rés, KM 35 da Rodovia São 
Mateus a Nova Venécia e 
começaram atacando duas 
mulheres de quem roubaram 
cordão de ouro, aliança, celu-
lares e outros objetos.

Os policiais ao chegarem 
ao local onde começou a 
ação dos bandidos foram 
recebidos por uma mulher 
que estava no estabeleci-
mento comercial - Alemão 
Moto Peças - que ca ao 

Bandidos aterrorizam em
assaltos na zona rural 

lado da JD Moto Peças no 
KM 35 dizendo que foi ren-
dida por um indivíduo ma-
gro, pardo e alto trajando 
uma camisa de manga longa 
cor vermelha, portando um 
revólver abordou ela e a ami-
ga identicada pelas iniciais 
E.P.O.S, exigindo dinheiro.

Em os bandidos rouba-
ram as joias, inclusive um 
cordão de ouro com pingen-
te avaliado em R$ 2 mil, a 
quantia de R$ 500,00 delas. 
Do estabelecimento comer-
cial forma roubados R$ 
400,00. Antes de sair os ban-
didos trancaram as vítimas 

em uma sala que ca nos 
fundos do estabelecimento e 
seguiram para a loja JD Mo-
to Peças onde abordaram 
uma terceira vítima e rouba-
ram seu carro, um Honda 
XRE 300, ano 2018 e fugi-
ram em direção a São Mate-
us.

Antes de fugirem, os bandidos ainda invadiram duas lojas uma ao lado da outra de onde rouba-
ram dinheiro dos caixas.

Cooperativas promovem ações
sociais de Norte a Sul do ES

Em Linhares, Colatina e 
adjacências, os colaborado-
res do Sicoob Leste Capixa-

As atividades incluem 
arrecadação de alimentos, 
benfeitorias em entidades 
sociais, recuperação de nas-
centes e palestras sobre cida-
dania nanceira. Ao todo, 
serão realizadas mais de 80 
ações em mais de 55 municí-
pios capixabas, impactando 
aproximadamente 50 mil 
pessoas em todo o Estado.

SÃO MATEUS – As coo-
perativas do Sicoob ES pre-
param uma série de ações 
sociais, ambientais e educa-
tivas que serão realizadas 
em comemoração pelo Dia 
do Cooperativismo, celebra-
do neste sábado (6).

SOLIDARIEDADE
O Sicoob Central ES vai 

promover a humanização do 
Hospital Infantil de Vila Ve-
lha, beneciando mais de 
500 crianças atendidas no 
local. As áreas de espera, 
estudo e recepção vão passar 
por melhorias promovidas 
por 40 voluntários da insti-
tuição nanceira cooperati-
va.

 

 
RECICLAGEM

Já na região Serrana do 
Estado, as ações planejadas 
pela equipe do Sicoob Cen-
tro-Serrano incluem a desti-
nação correta do lixo e a arre-
cadação de mantimentos 
para o Hospital Concórdia, 
de Santa Maria de Jetibá.

A programação do Sicoob 
Sul-Serrano inclui encon-

ba vão realizar o plantio de 
mais de duas mil mudas para 
recuperar nascentes e pro-
mover reorestamentos 
dessas áreas.

Na equipe do Sicoob Nor-
te, a mobilização é para am-
pliar a doação de sangue e o 
cadastro de doadores de me-
dula óssea em São Gabriel 
da Palha, São Mateus e re-
gião.

Na região, também há 
uma mobilização dos volun-
tários do Sicoob Crediro-
chas para arrecadar manti-
mentos para as instituições 
lantrópicas de Cachoeiro, 
Muqui e Santo Antônio de 
Pádua (RJ).

No Sul do Estado, os cola-
boradores do Sicoob Sul se 
empenham para conseguir 
arrecadar suplementos ali-
mentares para pessoas que 
estão em tratamento contra o 
câncer no Hospital Evangé-
lico de Cachoeiro de Itape-
mirim.

tros com estudantes do ensi-
no fundamental e médio pa-
ra discutir a importância de 
poupar e de planejar o uso 
do dinheiro em Divino de 
São Lourenço, Muniz Freire 
e Marechal Floriano.

A equipe do Sicoob Sul-
Litorâneo está fazendo uma 
grande mobilização para 
arrecadar itens como ali-
mentos, produtos de limpe-
za e de higiene para institui-
ções sociais de Viana, 
Anchieta, Piúma, Iconha, 
Guarapari e Alfredo Chaves.

O presidente do Sicoob 
ES, Bento Venturim, destaca 
a importância de ações deste 
tipo: “O Dia de Cooperar é 
uma data que nos incentiva a 
colocar em prática alguns 
dos conceitos que trabalha-
mos no cooperativismo, co-
mo a união para alcançar um 
objetivo em comum e a ne-
cessidade de contribuir para 
o desenvolvimento dos loca-
is em que estamos atuando. 
É uma oportunidade de inte-
grar as pessoas”, conclui.

(27) 9833-2105

SERRALHERIA

Portões, grades,
churrasqueiras,

portas metálicas,
manutenção

geral em estruturas
metálicas.

CARDOSO

R. Ademar Neves, 258
Sernamby - São Mateus-ES

As atividades incluem arrecadação de alimentos, benfeitorias em entidades sociais, 
recuperação de nascentes e palestras sobre cidadania financeira.

Eleitor não sabe
em quem votou
para vereador,
revela pesquisa

SÃO MATEUS - Pas-
sados apenas 2 anos e 9 
meses da última eleição 
municipal, o eleitor de São 
Mateus, que elegeu prefei-
to, vice e vereadores, em 
sua grande maioria, diz 
não se lembrar em quem 
votou para vereador na 
eleição passada (2016).

O Instituto de Pesquisas 
Perl, foi às ruas de São 
Mateus nos dias 25 e 26 de 
junho, e apurou que 67% 
da população eleitora do 
município, não se lembra 
em que candidato votou 
para vereador na última 
eleição.

Quando o entrevistado 
respondia que sim, e dizia 
o nome do candidato, era 
computado como recall 
(lembrança).

Segundo o diretor do 
Instituto, Erasmo Lima, 
há alguns fatores a serem 
considerados nesta cons-
tatação: “O cidadão co-
mum, que não tem ne-
nhum tipo de envolvimen-
to eleitoral, que é a sua 
imensa maioria, esse não é 
o tipo de assunto de sua 
preferência (política), por-
tanto, ele vai lá, vota, e 
simplesmente deleta isso 
de sua mente, é como se 
fosse algo irrelevante para 
ele. Uma pena, porque é 
um assunto (política) que 
irá atingi-lo diretamente, o 
tempo todo de suas vidas. 
Enquanto o eleitor, não 
tomar esta consciência, 
ele não adquire uma matu-
ridade eleitoral suciente, 
que o ajude a tomar a deci-
são mais acertada na hora 
da sua decisão do voto”.

“Ele (este eleitor), tem 

A pergunta feita para 
uma resposta espontânea 
era... O Sr (a) se lembra 
em que vereador votou na 
última eleição municipal 
(2016)?

muitas coisas para resol-
ver em seu dia a dia, ele 
está preocupado com sua 
conta de energia que vai 
vencer, preocupado com o 
lho na escola (ou fora 
dela), com o gás que está 
pra acabar, até com fute-
bol, com tudo, menos com 
o assunto...política. Ele 
não vivencia isso”.

Contudo o pesquisador 
Erasmo Lima, faz um últi-
mo alerta... “Para que o 
público leitor, não confun-
da ‘lembrança’ com ‘in-
tenção de voto’, são situa-
ções distintas, apesar de 
que, quem está sendo mais 
lembrado, obviamente 
que leva alguma vanta-
gem, claro. Mas, não sig-
nica dizer que quem 
lembrou irá repetir o voto, 
nem que, quem não se lem-
brou não possa em outu-
bro de 2020, repetir o voto 
dado em 2016".

O Instituto esteve na 
ocasião em 30 bairros e/ou 
localidades do município, 
e foram ouvidas para tan-
to, 400 pessoas, em entre-
vistas feitas face a face.

A pesquisa recall (lem-
brança) aponta ainda, por-
tanto, que apenas 1/3 (um 
terço) da população, con-
segue de fato lembrar-se 
em quem votou na verean-
ça mateense (2016). Den-
tre estes 33% que acerta-
ram a lembrança, Doda 
Mendonça foi o mais lem-
brado (6%) seguido por 
Temperinho e Paulo Cha-
gas (3,5%), que empata-
ram neste quesito. Dos 
candidatos que não foram 
eleitos, destacaram-se 
com boa lembrança, Isael 
do Saae, e Dr. Paulo Fun-
dão.

Em suma, é um eleitor 
mais suscetível a ser ‘in-
duzido’ em seu voto. Sin-
tetiza o diretor.



Confusão em família
quase acaba em
morte em Guriri

SÃO MATEUS – Uma 
desavença em família por 
pouco não acabou em mor-
te na tarde desta quinta-
feira no balneário de Guri-
ri. O acusado que conse-
guiu fugir chegou a dispa-
rar um tiro de revólver con-
tra a irmã, mas não acer-
tou. Antes de fugir com a 
ajuda do pai, o suspeito 
ainda deu um soco no ros-
to da sobrinha que foi de-
fender a mãe.

A mulher que escapou 
de ser atingida com o tiro 
disse que tudo começou 
por inveja da dona de um 
depósito de água mineral 
localizado ao lado sul no 
acesso à estrada para Bar-
ra Nova. Ela disse que rece-
beu um telefonema do ir-
mão acusando-a de ter ido 

Foi nesta ida até o depó-
sito que se intensicaram 
as ameaças e, logo em se-
guida a tentativa de assas-
sinato quando o acusado 
atirou na irmã, mas não a 
atingiu, e agrediu a sobri-
nha com o tapa no rosto, 
fugindo logo em seguida 
em uma moto pilotada pe-
lo pai.

Quando os policiais mi-
litares da Companhia de 
Guriri chegaram ao local a 
situação já estava contor-
nada devido à fuga do acu-
sado. As vítimas acabaram 
sendo levadas para a Dele-
gacia da Polícia Civil para 
esclarecer o episódio.

até o seu local de trabalho e 
foi até o local para esclare-
cer o que estava aconte-
cendo.



VENDE-SE casa no bair-
ro Cohab, esquina – 

área/terreno 378 m². 
Tratar (27) 99836-

1005.

VENDO uma casa no Ba-

VENDE-SE lote no Guriri, 
Rua 17 - lado sul, 300 
m². Tratar (27) 99836-

1005.
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Classificados
Anuncie aqui:
27.99900.2100
Acesse:
www.fanoticias.com.br

IMÓVEIS

COMPRA, VENDE, TROCA, FINANCIA E ALUGA

CRONOS PREC. AT 
2018/19 BRANCA
PALIO ATTRACT. 1.0 
2013/13 VERMELHA
PALIO ATTRACT. 1.4 
2012/13 BRANCA
PUNTO TURBO T-JET 
2013/13 BRANCA
SIENA EL 1.4 2014/14 
BRANCA
SIENA ESSENCE 1.6 
2013/14 BRANCA
SIENA ESSENCE 1.6 
2015/16 BRANCA
STRADA ADV. DUAL 
2016/17 PRATA
STRADA TREK CE 
2009/09 BRANCA
STRADA WORK CE 
2016/17 BRANCA
STRADA WORK 
2013/13 BRANCA
TORO FREEDON AT 
2018/18 CINZA

ONIX 1.4 AT LTZ 
2016/16 BRANCA

MONTANA LS 1.4 
2012/13 PRATA

TORO VOLCANO AT 
2018/19 CINZA

COBALT LT 1.8 2014/14 
BRANCA

PRISMA 1.4 LT 2013/13 
PRETA
S10 LTZ AT 2018/19 
VERMELHA
FOX 1.0 GII 2013/13 
PRETA
FOX CL 2017/18 PRATA
GOL 1.0 2008/08 
CINZA
GOLF 1.6 SPORTLINE 
2012/13 PRATA
NOVO FOX CL 2015/16 
BRANCA

NOVO FOX ROCK RIO 

NOVO FOX CL 2015/16 
BRANCA

3763-5545
99848-2343

Av. João XXIII, 842
Boa Vista - São Mateus

FOCUS 2L FC 2012/13 
BRANCA

COROLLA XEI 2.0 
2012/13 BEGE

POLO SD 1.6 
COMFORT 2013/14 
PRATA

2015/16 BRANCA

POLO SEDAN 1.6 
2006/06 PRATA

COROLLA XEI 2.0 
2016/17 PRATA

COROLLA XEI 2.0 
2016/17 BRANCA
COROLLA XEI 2.0 
2013/14 BRANCA

NOVO VOYAGE CL 
2016/17 BRANCA

ETIOS HB CROSS 
2015/15 PRETA

ECOSPORT FSL 
2012/13 PRETA

HILLUX SRX CD 
2018/18 PRATA

irro Pedra D´água, pró-
ximo ao Supermercado 

do Zezé. Comntato: 
99529-1118

VENDO uma proprieda-
de rural na Fazenda Ce-
dro, com 9,5 alqueire de 
terra. Contato: 99813-

3138.

ALUGO Apartamentos 
com 2 quartos, copa, co-
zinha, sala, área de ser-
viço, varanda e bem lo-
calizado. Tratar: 99900-

2100

Acesse: www.fanoticias.com.br

Fique por dentro
das principais notícias

do Norte capixaba

Acesse: www.fanoticias.com.br

ALUGO uma quitinete 
mobiliada com 70 me-
tros quadrados. Tratar: 

99900-2100

HOSPEDO uma estudan-
te em casa de família. 

99925-4203, Ana

VENDE-SE CASA E 
APARTAMENTO no bair-
ro Morada do Ribeirão, 
na rua principal próximo 
a Petrobrás. Casa com 3 
quartos, sendo um suíte, 
sala, cozinha, banheiro 
social, garagem para 3 

COMUNICADO
PETROCITY PORTOS 
S.A., torna público que 
requereu do SEMMA, 
através do processo nº 
12052/2019 a Licença 
Prévia, Licença de Insta-
lação e Licença de Ope-
ração para atividade de 
Usina de Geração de 
Energia Fotovoltaica, na 
localidade Estrada de 
Uruçuquara, nº S/N, Dis-
trito Barra Nova - São 
M a t e u s / E S ;  C E P : 
29.944-435.

B.E MECANICA LTDA-ME, 
t o r n a  p ú b l i c o  q u e  
REQUEREU   da SEMMA , 
através do processo n° 
011759/2019, Licença 
Ambiental de Regulari-
zação  - LAR, para 
SERVIÇOS DE OFICINA  
MECÂNICA, localizado 
na Rod. São Mateus x 
Nova Venécia ,km 0,nº  
40 , Bairro: Cacique  no 
m u n i c í p i o  d e  S Ã O 
MATEUS  - ES.

COMUNICADO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
Poder Legislativo

LEI Nº 1.695/2018

“AUTORIZA O PODER 
EXECUTIVO SOBRE A 
C R I A Ç Ã O  D O 
P R O G R A M A  D E 
C A T A L O G A Ç Ã O  E 
R E G I S T R O  P A R A 
P R O T E Ç Ã O  E 
CONSERVAÇÃO DAS 
NASCENTES E OLHOS 
‘ D A G U A  N O 
T E R R I T Ó R I O  D O 
M U N I C I P I O  D E  S Ã O 
MATEUS-ES”.

A Mesa Diretora da Câmara 
Municipal de São Mateus, 
Estado do Espírito Santo, no 
uso de suas prerrogativas, 
tendo em vista o que dispõe o 
Inciso XXVII do Art. 25 da 
Resolução n° 003/2009, data-
da de 01/06/2009 – Regi-
mento Interno, FAZ SABER 
que a Câmara Municipal de 
São Mateus aprovou e a Me-
sa Diretora promulga a se-
guinte:

Art. 1º. Todas as nascentes e 
olhos d’água existentes no 
território do município de 
São Mateus, em proprieda-
des públicas ou privadas, 
serão catalogadas e registra-
das para ns de proteção e 
conservação pelo titular do 
domínio ou da posse, pela 
sociedade e pelo Poder Pú-
blico..

III – a altitude da nascente;

IV – a propriedade onde se 
encontra;

Art. 2º. A catalogação das 
nascentes e olhos d’água 
constará:

LEI:

V – o tipo da vegetação exis-
tente no local;

II – o tipo de solo;

VI – o tipo de exportação 
ambiental existente no local 
e nas adjacências;

VII – o titular da proprieda-
de;

VIII – o titular da posse;

I – as características geográ-
cas e demográcas do local;

IX – o exportador, na hipóte-
se de parceria, arrendamen-
to, locação, ou qualquer ou-

Art. 4º. O Poder Executivo Mu-
nicipal, depois de catalogadas e 
registradas as nascentes e olho 
d’’água, noticará administra-
tivamente o proprietário ou o 
possuidor ou o usuário, ou 
quem por estes responder, para 
na faixa de segurança da nas-
cente xada pela Administra-
ção Pública em conformidade 
com as prescrições ambientais: 
não edicar, não criar conna-
mento de animais, não fazer 
depósito de qualquer espécie, 
nãorealizar poda ou queimada 
de vegetação existente, não 
permitir o pisoteamento por 
animais no veio da d’água; e, 
para tanto se preciso for, isolar 
a  área com cerca, ou adotar 
qualquer medida necessária à 
proteção e conservação da nas-
cente e restauração da vegeta-
ção típica do local, indispensá-
vel a este m.

Art. 5°. O Poder Executivo 
Municipal promoverá a devida 
e concreta instrução das pesso-
as envolvidas quanto à preser-
vação e conservação da nas-
cente e olho d’água, reoresta-
mento, com indicação da vege-
tação adequada ao local, moni-
toramento permanente da área 
da nascente, e, quanto à adoção 
de medidas da hipótese de lim-
peza, colheita, semeação, pul-
verização, adubagem, queima-
da, etc, nas áreas adjacentes.

Parágrafo Único . O Poder Exe-
cutivo Municipal fornecerá 
mudas de espécies nativas para 
reorestamento e o material 
para cercar a área da nascente e 
olho d’água, onde for necessá-
rio.

V – Resumo do catálogo da 
nascente d’água.

II – o nome da propriedade on-
de se encontra;

I – o nome atribuído à  nascente 
ou olho d’água;

IV – a matrícula do imóvel jun-
to ao Registro de Imóveis;

III – o nome do proprietário;

Parágrafo Único . O Poder Exe-
cutivo Municipal promoverá, 
ainda, ampla educação ambi-

tra forma de cessão de uso.

Art. 3º. O registro será feito por 
nascente ou olho d’água em 
livro próprio a ser adotado pelo 
Poder Executivo Municipal, de 
livre publicidade, e conterá:

Art. 7°. O Poder Executivo 
Municipal poderá interditar o 
local da nascente d’água por 
tempo necessário ao imple-
mento de medidas para restabe-
lecimento do equilíbrio ambi-
ental garantia de concretização 
dos meios de proteção e con-
servação.

Art. 6°. O Poder Executivo 
Municipal, por ser um órgão 
ambiental, aplicará as multas 
previstas na legislação ambien-
tal vigente da hipótese de viola-
ção das prescrições contidas na 
noticação administrativa nos 
termos do artigo 4° desta lei, 
inclusive com interdição da 
atividade quando esta se mos-
trar potencialmente causadora 
de signicativa degradação da 
área de preservação da nascen-
te ou olho d’água sem adoção 
de medidas legais de preserva-
ção e precaução.

ental da sociedade, segundo 
levantamento e pesquisa didá-
tico-informativa levada à efeito 
por seus órgãos.

Art. 12 . Esta lei entra em vigor 

Art. 9°. O Poder Executivo 
Municipal, até o dia 31 de agos-
to de 2018, deverá ter cataloga-
do e registrado todas as nascen-
tes e olhos d’água existentes no 
Território do Município.

Art. 11 . Para ns desta lei, 
ap l i c a - s e  a  Le i  F ede ra l 
4.771/65, alterada pela Lei 
7.803/89 e a Medida Provisória 
n° 2.166-67, de 24 de agosto 
de2001, considerando que as 
áreas situadas nas nascentes 
são de preservação permanente 
(APP), devendo ter raio míni-
mo de 50metros de largura.

Art. 10. Fica o Poder Executivo 
Municipal autorizado a rmar 
convênio com entidades gover-
namentais e da sociedade civil 
com nalidade de apoio técni-
co e nanceiro ao Programa de 
Catalogação e Registro.

Parágrafo Único . Este laudo 
cará a disposição de toda 
população e dos interessados 
diretos, para todos os efeitos 
legais, inclusive, extração de 
cópias. 

Art. 8°. Todos os atos do Poder 
Executivo Municipal deverão 
ser embasados em laudo emiti-
do por, pelos menos, um enge-
nheiro ambiental ou orestal e 
um biólogo.

na data de sua publicação.

Art.4.  Esta lei entrará em vigor 
na data de sua Publicação, revo-
gando-se as disposições em 
contrário.

D Á  A  A T U A L  R U A 
P R O J E TA D A  0 1  ( V I A 
L O C A L )  S I T U A D A N O 
L O T E A M E N T O 
RESIDENCIAL VITÁ, NO 
B A I R R O  AV I A Ç Ã O ,  A 
DENOMINAÇÃO DE “RUA 
LAURA CRESPO MAIA”.

Sala das Reuniões da Câmara 
Municipal de São Mateus, Esta-
do do Espírito Santo, aos 22 
(vinte e dois) dias do mês de 
abril (04) do ano de 2019 (dois 
mil e dezenove).

LEI:

Art. 1º. Fica a atual Rua Proje-
tada 01 (via local) situada no 
Loteamento Residencial Vitá, 
Bairro Aviação, neste Municí-
pio de São Mateus Estado do 
Espírito Santo, denominada de 
“RUA LAURA CRESPO 
MAIA”.

Art. 3º. Caberá ao cadastro Mu-
nicipal Imobiliário, do Municí-
pio de São Mateus, Estado do 
Espírito Santo a proceder às 
devidas providências e comu-
nicar às Agências de Correios, 
Bancárias, aos Escritórios da 
Escelsa, Telemar e demais ór-
gãos interessados.

LEI Nº 1.732/2018

A Mesa Diretora da Câmara 
Municipal de São Mateus, Esta-
do do Espírito Santo, no uso de 
suas prerrogativas, tendo em 
vista o que dispõe o Inciso 
XXVII do Art. 25 da Resolução 
n°  003 /2009 ,  da t ada  de 
01/06/2009 – Regimento Inter-
no, FAZ SABER que a câmara 
Municipal de São Mateus apro-
vou e a Mesa Diretora promul-
ga a seguinte:

Art. 2º. A Rua denominada Lau-
ra Crespo Maia, limita-se ao 
Norte: com a quadra C, ao Sul: 
com a quadra B, ao Leste: com 
área particular (Juarez Pereira) 
e ao Oeste, com espaço livre 
uso público 1.

Sala das Reuniões da Câmara 
Municipal de São Mateus, Esta-
do do Espírito Santo, aos 22 
(vinte e dois) dias do mês de 

LEI Nº 1.733/2018

A Mesa Diretora da Câmara 
Municipal de São Mateus, Esta-
do do Espírito Santo, no uso de 
suas prerrogativas, tendo em 
vista o que dispõe o Inciso 
XXVII do Art. 25 da Resolução 
n°  003 /2009 ,  da t ada  de 
01/06/2009 – Regimento Inter-
no, FAZ SABER que a câmara 
Municipal de São Mateus apro-
vou e a Mesa Diretora promul-
ga a seguinte:

Art. 1º.  Fica instituído o Banco 
de Ideias Legislativa no Muni-
cípio de São Mateus, Estado do 
Espírito Santo.

INSTITUI O BANCO DE 
IDEIAS LEGISLATIVA, NO 
M U N I C Í P I O  D E  S Ã O 
MATEUS,  ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

 

 

I – promover a legislação parti-
cipativa no âmbito do Municí-
pio de São Mateus;
 

abril (04) do ano de 2019 (dois 
mil e dezenove).

Art. 2º. Dos objetivos do Banco 
de Ideias Legislativa:
 

II – aproximar a Câmara de 
Vereadores da comunidade, 
permitindo que cidadãos indi-
vidualmente apresentem su-
gestões ao Parlamento; e

 

III – integrar as entidades da 
sociedade civil às discussões 
sobre o ordenamento jurídico 
do Município.

Art. 4°. Qualquer interessado 
poderá cadastrar sugestões 
junto ao Banco de Ideias Legis-
lativa.

§ 1° - As sugestões, referidas no 
caput, devem observar os se-
guintes requisitos:
 
I – conter a identicação dos 
autores, seus meios para conta-
to, bem como a especicação 
da sugestão; e

Art. 3°. O Banco de Ideias Le-
gislativa será atrelado ao Siste-
ma de Informação do Poder 
Legislativo de São Mateus, 
cando a cargo do servidor 
responsável por este a atribui-
ção da sua gestão.

II – serem efetuadas por meio 
do preenchimento de formulá-
rio eletrônico, disponibilizado 
no site da Câmara de Vereado-

 

 

res, podendo o formulário ser 
solicitado, via e-mail ou pes-
soalmente, na Secretaria da 
Câmara de Vereadores.
 
§ 2° - Associações, sindica-
tos, ONGs, partidos políticos 
ou qualquer entidade da soci-
edade civil poderão se regis-
trar como autoras de suges-
tões.
 
§ 3° - Não serão aceitas su-
gestões sem a devida identi-
cação dos autores.

Art. 5°. As sugestões serão 
catalogadas de acordo com 
autor, tema e data de cadas-
tro, e disponibilizadas para 
consulta permanente, pelos 
vereadores e pela comunida-
de, na Secretaria da Câmara 
de Vereadores e no site da 
Câmara de Vereadores.

AQUILES MOREIRA DA 
SILVA

Art. 6°. A Mesa Diretora da 
Câmara de Vereadores, bem 
como as Comissões Perma-
nentes ou os vereadores indi-
vidualmente, poderão se va-
ler das sugestões catalogadas 
junto ao Banco de Ideias Le-
gislativa para elaborar e pro-
tocolar projetos de lei ordiná-
ria, projetos de lei comple-
mentar, projetos de emenda à 
Lei Orgânica, emendas, pro-
jetos de decreto legislativo 
ou projetos de resolução.

 

Parágrafo único. Caberão 
aos integrantes do Poder Le-
gislativo avaliar a pertinên-
cia, viabilidade e importân-
cia das sugestões protocola-
das junto ao Banco de Ideias 
Legislativa, bem como o 
instrumento jurídico mais 
adequado, em caso de decidi-
rem se valer destas.

JORGE LUIZ RECLA DE 
JESUS

JOZAIL FUGULIM

 

 

 Sala das Reuniões da Câma-
ra Municipal de São Mateus, 
Estado do Espírito Santo, aos 
22 (vinte e dois) dias do mês 
de abril (04) do ano de 2019 
(dois mil e dezenove).

Art. 7º. Esta Lei entra em 
vigor 90 (noventa) dias após 
a data de sua publicação.

2° Secretário               

Presidente

 

 

1° Secretário

VENDE-SE DUPLEX NO 
CONDOMÍNIO JARDIM 
FLORESTA, 210M² de 
construção. Valor R$ 

830.000,00

carros.

Apartamento com 2 
quartos, banheiro social, 
sala, cozinha, área de 

serviço. Valor R$ 
450.000,00

VENDE-SE PONTO 
COMERCIAL, em frente à 
Praça São Mateus. Valor 

R$ 400.000,00
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Nosso muito
Obrigado!

NOTCIAS
Informação com credibilidade e imparcialidade.

apoio:

• BANCO DO BRASIL 001
AGENCIA-0222 - CONTA CORRENTE-Nº 2089-3
SOCIEDADE SANTA RITA DE CÁSSIA – LAR DOS VELHINHOS.
• BANCO BANESTES - 021 
AGÊNCIA – 135 - CONTA CORRENTE -Nº 5.852.702
SOCIEDADE SANTA RITA DE CÁSSIA – LAR DOS VELHINHOS
CNPJ: 27.343.797/0001-86

Ajude o Lar dos
Velhinhos

Informações: (27) 3763-1895 / 99632-6198

OU FAÇA UMA DOAÇÃO PELA SUA
CONTA DE ÁGUA DO SAAE

CONTRIBUA ATRAVÉS
DE UMA DE NOSSAS
CONTAS ABAIXO:

Precisamos
de você!


