
A pavimentação do trecho de 26 quilômetros de Dilô à BR-101, 
já havia sido interrompida no início do mandato do ex-
governador Paulo Hartung. 

O diretor executivo, José Roberto Barbosa da Silva aproveitou para 
informar que a Petrocity já deu entrada na Prefeitura de São Mateus com o 

pedido de licença para início das obras.
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do Norte capixaba

MOSTRA DE CURTAS ARAÇÁ

CÂMARA MUNICIPAL 
HOMENAGEIA ATLETA DE SAMBO

Quer adquirir produtos de primeira linha com preços diferentes 
de todos que você já viu? Além de cosméticos importados, tem 
o bazar da Lica, com roupas e calçados da moda europeia. Mais 
informações pelo telefone (27) 99854-5657.  

EDUCAÇÃO PATRIMONIAL

MAQUIAGEM VEGANA, PERFUMES 
E CREMES IMPORTADOS

VEM AÍ
Julho chegando, e com ele o Festival Nacional de Forró de Itaú-
nas, trazendo as melhores bandas de forró do Brasil, além da 
tradicional disputa, que elege as melhores músicas. Na abertu-
ra, Lenine, e ao longo dos 8 dias de evento, atrações como Geni-
val Lacerda, Mariana Aydar, Falamansa e outros. 

“Conta-se que havia na China uma mulher belíssima que en-
louquecia de amor todos os homens. Mas certa vez caiu nas 
profundezas de um lago e assustou os peixes” (Hilda Hilst).

Na última Sessão Ordinária, a Câmara Municipal homenageou 
a atleta Carla Vanessa Figueiredo por sua performance em com-
petições mundo afora. A proposição foi apresentada pelo presi-
dente da Casa, vereador Jorge Recla, sendo aprovada por todos 
os edis. Ela é esposa do também campeão Anderson Carreiro, e 
treina a mulherada no Centro de Treinamento Academia Carrei-
ro, localizado no Bairro Santo Antônio. Recentemente foi con-
vidada para o Pan-americano Amador que acontecerá na Repú-
blica Dominicana, entre os dias 28 de junho e 1 de julho, com a 
participação de 20 países das Américas, sendo a única mulher 
do Brasil a participar deste evento. Parabéns!

O IPHAN, em parceria com o Instituto de Pesquisa Arqueológi-
ca e Etnográca Adam Iorssich (IPAE) convidam os morado-
res, estudantes, professores e comunidade em geral de São Ma-
teus a participarem da Ação de Educação Patrimonial, que se 
realizará no próximo dia 28 em São Mateus. Os palestrantes 
serão os senhores Rafael Deminices (IPHAN-ES), Paulo Vini-
cius Bonm (Ipae) e Igor da Silva Eler (Ipar/Gea). Conra 
locais e horários: no Auditório do CEUNES (UFES), de 13 às 
15h45 e 16 às 17h45; no Auditório da FVC, de 19h30 às 21h30.

CINE SÃO MATEUS
Acompanhe a programação de hoje: Toy Story 4 (3D - dublado 
- animação - classicação livre) às 15h10, 17h10, 19h10 e 
21h10. Mais informações pelo telefone 3763-2721. Lembran-
do que às quartas-feiras todos pagam meia entrada (exceto em 
feriados ou pré-estreias).

EITA!

Até o dia 28 de junho estarão abertas as inscrições para partici-
pação da Mostra de Curtas do Centro Cultural Araçá, em sua 7ª 
edição. De acordo com as informações no site do Araçá, a mos-
tra será realizada entre os dias 27 e 30 de agosto, no salão São 
Benedito, com programação durante o dia e a noite, visando 
especialmente o atendimento aos alunos do ensino fundamen-
tal, médio e superior, além de educadores, agentes culturais e 
apreciadores da sétima arte. 

“No caminho da renúncia, só conta o primeiro passo. Os 
demais chegam por si mesmos” (S. João Maria Vianney).

Bom dia pra quem é de bom dia!

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Semanalmente, 10% das 
escolas do País têm casos de 
intimidação, física ou ver-
bal, contra educadores, com 
"potenciais consequências 
para o bem-estar, estresse e 
permanência na prossão", 
diz a pesquisa. A média in-
ternacional é de 3%.

Em média, professores no 
Brasil usam só 67% do tem-
po em atividades ligadas ao 
aprendizado. O restante é 
dedicado a tarefas adminis-
trativas, como a lista de pre-
sença, ou para manter a or-
dem na classe. A relação en-
tre alunos e deles com pro-
fessores também preocupa. 
No Brasil, 28% dos direto-
res dizem ter testemunhado 
intimidação ou bullying en-
tre estudantes - o dobro da 
média da OCDE.

Quando os ataques miram 
funcionários da escola, o 
Brasil é o segundo - atrás só 
do norte da Bélgica. Ilustra 
essa estatística o caso de dez 
alunos que atiraram cadeiras 

VITÓRIA – Os profes-
sores brasileiros são alvo de 
mais intimidações e lidam 
em proporção maior com o 
bullying entre os alunos do 
que a média internacional, 
além de perderem mais tem-
po com atividades não rela-
cionadas ao ensino. É o que 
mostra a Pesquisa Internaci-
onal sobre Ensino e Apren-
dizagem (Talis, na sigla em 
inglês), feita pela Organiza-
ção para a Cooperação e De-
senvolvimento Econômico 
(OCDE), com 250 mil pro-
fessores e diretores de esco-
las de 48 países ou regiões.

Pesquisa aponta que
professor brasileiro
é um dos que mais
sofrem intimidação

Semanalmente, 10% das escolas do País têm casos de 
intimidação, física ou verbal, contra educadores, com 
"potenciais consequências para o bem-estar, estresse 
e permanência na profissão", diz a pesquisa. A média 
internacional é de 3%.

A professora Maria Car-
lota Galvão, que dá aulas de 
Artes em uma rede munici-
pal no litoral do Rio, diz ver 
o contexto de violência in-
uenciar na escola cotidia-
namente. "Os conitos da 
escola vêm sempre um pou-
co de fora porque a socieda-
de está toda desmoronando 
ao redor, mas precisamos 
ensiná-los a conviver com 
todos esses relacionamentos 
que têm na família e entre 
si", diz ela, de 48 anos.

e livros contra uma profes-
sora em uma escola estadual 
de Carapicuíba, Grande São 
Paulo, em maio. O vídeo da 
agressão se espalhou nas 
redes sociais e nove envolvi-
dos no caso chegaram a ser 
detidos.

Relatos de intimidação 

não são incomuns, até fora 
do contexto escolar. "Nas 
redes sociais, alguns alunos 
esquecem de que aquilo é 
um ambiente público e ofen-
dem (com mensagens contra 
o professor)", conta a tam-
bém professora Lidiane 
Christovam, de 41 anos, que 
deu aulas de Matemática por 
mais de uma década em colé-
gios particulares da capital 
paulista e leciona em univer-
sidade há cerca de dois anos.

Já a pesquisadora Lucia-
na Lapa, do Grupo de Estu-
dos e Pesquisas em Educa-
ção Moral, ligado à Univer-
sidade Estadual Paulista 
(Unesp) e à Estadual de Cam-
pinas (Unicamp), diz que a 
mediação de conitos e de 
casos de bullying nas esco-
las geralmente falha ao tra-
tar o comportamento dos 
alunos. "Fica esquecida a 
parte da reexão, que é mui-
to mais trabalhosa do que o 
castigo, a suspensão. Você 
pune e não forma", arma a 
especialista. "É preciso uma 
intervenção não apenas puni-
tiva, mas que promova uma 
tomada de consciência."

O relatório da OCDE des-
taca também o efeito cumu-

Ao comentar os dados, o 
Ministério da Educação 
(MEC) disse que a pesquisa 
ajuda o governo federal e as 
secretarias locais a aborda-
rem a realidade do ensino e 
da aprendizagem de forma 
mais assertiva.

Especialistas dizem que o 
desempenho do País está 
relacionado à falta de prepa-
ro dos professores - o que 
envolve desde inexperiência 
em sala de aula até prossio-
nais alocados em disciplinas 
fora de sua área de forma-
ção. E há a falta de compre-
ensão das demandas de alu-
nos, cada vez mais estimula-
dos pela tecnologia.

lativo do desperdício de tem-
po no aprendizado - poucos 
minutos durante as aulas 
representam dias perdidos 
no m do ano. O Brasil é o 
terceiro país com o pior apro-
veitamento de tempo em 
classe, atrás apenas da Áfri-
ca do Sul e da Arábia Saudi-
ta. Na média, nos países que 
integram a OCDE, os pro-
fessores aproveitam 78% da 
aula com as atividades de 
ensino.

"De maneira geral, o pro-
fessor, hoje, tem demanda 
maior para fornecer material 
(didático) para portais esco-
lares e, grosso modo, ele 
ampara o aluno muito mais 
do que na minha época de 
estudante", opina ela.

A professora Lidiane 
Christovam vê sobrecarga 
nas responsabilidades de 
docentes. Diz que o tempo 
dedicado ao planejamento 
das aulas foi tomado por de-
mandas como o relaciona-
mento constante com a esco-
la e os pais, o uso das plata-
formas digitais do colégio e 
a capacitação constante. Ao 
mesmo tempo, acha que ati-
vidades no contraturno mui-
tas vezes tiram o tempo que 
os alunos têm para socializar 
- por isso, usam o tempo da 
aula para isso.
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A notícia do pedido de 
recuperação junto à Justiça 
de São Paulo, formalizado 
na última segunda-feira (17), 
foi noticiado por agências 
internacionais e pelo site da 
revista Exame, ressalvando 
que a medida não inclui a 
Braskem, Odebrecht Enge-
nharia e Construção, Ocyan, 
OR S.A., Odebrecht Trans-
port, Enseada Indústria Na-
val, assim como alguns ati-
vos operacionais na América 
Latina e suas subsidiárias.

SÃO MATEUS – O pedi-
do de recuperação judicial 
formalizado pela Odebrecht 
S.A., um dos maiores con-
glomerados empresariais do 
Pais, não afeta o projeto de 
construção do Complexo 
Portuário de São Mateus 
pela Petrocity Portos S.A., 
conforme assegurou seu pre-
sidente, José Roberto Bar-
bosa da Silva.

“Nosso contrato é com a 
Odebrecht Engenharia e 
Construção e não será afeta-
do. O pedido de recuperação 
judicial foi da rolding como 
medida preventiva diante 
das diculdades enfrentadas 
pelo grupo. A Odebrecht 
Engenharia é uma das em-
presas do mundo com maior 
expertise em construção de 
portos”, disse José Roberto.

Do projeto de pouco mais 
de R$ 3,1 bilhões, o contrato 

No entanto, a Odebrecht 
fundamentou a tese na peti-
ção de recuperação judicial 
de que o melhor caminho 
para trabalhadores, forne-
cedores e credores é manter 
a fatia de 50% do grupo na 
Braskem dentro da recupe-
ração judicial. Esse é um 
dos ativos mais valiosos 
que o grupo tem em mãos 
neste momento para levan-
tar recursos em eventual 

Também estão fora da 
recuperação judicial da 
ODB a Atvos Agroindustri-
al (que já se encontra em 
recuperação judicial) e a 
Odebrecht Corretora de Se-
guros, Odebrecht Previdên-
cia e Fundação Odebrecht.

VITÓRIA – Em comu-
nicado, a companhia infor-
mou que o processo envol-
ve 51 bilhões de reais de 
dívidas passíveis de reestru-
turação. Outros 14,5 bi-
lhões de reais são compos-
tos sobretudo por dívidas 
lastreadas em ações da Bras-
kem e não passíveis de rees-
truturação. 

“Tanto as empresas ope-
racionais como as auxilia-
res e a própria ODB conti-
nuam mantendo normal-
mente suas atividades, foca-
das no objetivo comum de 
assegurar estabilidade -
nanceira e crescimento sus-
tentável, preservando assim 
sua função social de garan-
tir e gerar postos de traba-
lho”, armou a empresa em 
comunicado.

“Frente ao vencimento 
de diversas dívidas, da ocor-
rência de fatos imprevisíve-
is e dos recentes ataques aos 
ativos das empresas, a admi-
nistração da ODB, com auto-
rização do acionista contro-
lador, concluiu que o ajui-
zamento da recuperação 
judicial se tornou a medida 
mais adequada para possi-
bilitar a conclusão com su-
cesso do processo de rees-
truturação nanceira de 
forma coordenada, segura, 
transparente e organizada, 
permitindo, desta forma, a 
continuidade das empresas 
e de sua função social”, diz 
a empresa, em comunicado.

Não estão incluídas no 
pedido de recuperação judi-
cial.

BRASKEM

Conforme a empresa, o 
Grupo Odebrecht chegou a 
ter mais de 180 mil empre-
gados cinco anos atrás. Ho-
je, tem 48 mil postos de tra-
balho como “consequência 
da crise econômica que frus-
trou muitos dos planos de 
investimentos feitos pela 
ODB, do impacto reputaci-
onal pelos erros cometidos 
e da diculdade pela qual 
empresas que colaboram 
com a Justiça passam para 
voltar a receber novos cré-
ditos e a ter seus serviços 
contratados”.

Petrocity: recuperação
judicial da Odebrecht
não afeta projeto

com a Odebrecht é o maior 
da Petrocity, chegando a R$ 
2,1 bilhões. Quando o início 
das obras for autorizado, 
será o maior projeto da em-
presa desde que começaram 
os problemas relacionados à 
Operação Lava-Jato.

LICENÇA
José Roberto Barbosa da 

Silva aproveitou para infor-
mar que a Petrocity já deu 
entrada na Prefeitura de São 
Mateus com o pedido de li-
cença para início das obras. 
Segundo ele, isso visa a adi-
antar o processo, enquanto 
aguarda o IEMA avaliar e 

liberar a licença ambiental, a 
última licença que falta para 
que o projeto comece a ser 
executado.

“Estivemos no IEMA no 
mês passado e eles promete-
ram analisar o processo ain-
da neste mês de junho. Esta-
mos acompanhando. A últi-
ma informação que tivemos 
dava conta de que o processo 
ainda estava no protocolo do 
IEMA. É um projeto que vai 
alavancar a economia do 
Espírito Santo, leste de Mi-
nas e Sul da Bahia e precisa 
ter prioridade. Já cumprimos 
todas as formalidades solici-
tadas pelo IEMA e já temos 

todas as licenças federais, só 
falta a estadual do órgão am-
biental”, disse Barbosa.

A previsão da Petrocity é 
gerar 2 mil empregos diretos 
durante a fase de construção 
e outros 1,5 mil quando o 
porto entrar em operação. A 
empresa participa também 
das articulações para a cons-
trução de uma ferrovia pri-
vada ligando Sete Lagoas 
(MG) ao CPSM, em Urussu-
quara, e já realizou diversas 
reuniões com a bancada fede-
ral mineira, bem como au-
diências públicas para apre-
sentar os dois projetos ao 
Estado vizinho.

José Roberto Barbosa da Silva aproveitou para informar que a Petrocity já deu en-
trada na Prefeitura de São Mateus com o pedido de licença para início das obras.

Rolding deve 80
bilhões e quer
preservar empregos

venda. No entanto, a parti-
cipação está dada em garan-
tia aos maiores bancos do 
País e, pela lei, não está suje-
ita a entrar no processo de 
recuperação judicial.

O advogado Eduardo 
Munhoz, que assina o pedi-
do de recuperação entregue 
à Justiça, menciona que a 
Braskem é essencial fonte 
de recursos ao grupo, citan-
do os dividendos e a contri-
buição de 79,4% na receita 
bruta do grupo.

Mas para evitar que as 
ações da Braskem quem 
fora da proteção de credo-
res, além de convencer o 
juiz, diz fonte, a ideia é mos-
trar também aos bancos, já 
donos das ações da petro-
química, que será mais fácil 
vender essa participação no 
ambiente da recuperação 
judicial. Isso porque a parti-
cipação caria blindada de 
credores do grupo, facili-
tando a venda e ajudando a 
maximizar valor da partici-
pação. Ainda que a Bras-
kem seja considerada um 
ativo bastante atraente, a 
situação frágil e complicada 
da Odebrecht pode ser usa-
da para barganha.

A insegurança quanto à 
transferência de responsa-
bilidades nanceiras do 
grupo para o novo dono das 
ações foi, inclusive, um dos 
fatores que teriam desmoti-
vado a LyondellBasell a 
desistir do negócio, após o 
pedido de recuperação judi-
cial da Atvos. Isso porque as 
ações da Braskem só deixa-
riam de ter o nome da Ode-
brecht carimbado com a 
quitação das dívidas da hol-
ding – uma nebulosidade 
agravada pelo pedido de 
recuperação da Atvos, o 
braço sucroenergético, na 
semana passada.

O advogado cita ainda 
que, além das ações da Bras-
kem, as participações nas 
ações da Ocyan e da Atvos 
são essenciais para a rees-
truturação pretendida das 
requerentes do pedido de 
recuperação judicial apre-
sentado. Assim é pedido ao 
juiz proteção durante o pra-
zo em que o grupo irá dese-
nhar seu plano a essas parti-
cipações. O documento diz 
que a destinação dos recur-
sos dessas participações 
será o pilar do plano de recu-
peração, sinalizando inten-
ção de venda delas.

Para chamar a atenção do 
juiz quanto ao risco de não 
proteger tais participações, 
o documento diz que os prin-
cipais ativos do grupo po-
dem acabar nas mãos de 
sete bancos em questão de 
“horas”, em detrimento de 
credores, funcionários, cli-
entes e parceiros comercia-
is. Cita ainda que um pro-
cesso bem sucedido pode 
preservar direta e indireta-
mente 45 mil empregos.

SÃO MATEUS – A avó 
de três crianças é suspeita 
de ter tentado envenenar os 
netos por causa de desaven-
ças com a nora, mãe dos 
meninos. O caso foi regis-
trado pela Polícia Militar

nesta quarta-feira (19). 
Por volta das 17h30, uma 
das crianças passou mal e 
precisou ser levada para o 
Hospital Roberto Arnizaut 
Silvares, depois de comer 
um cereal dado pela avó.

De acordo com a mãe, de 
31 anos, os outros dois -
lhos também apresentaram 
sintomas de intoxicação 
após consumirem o mesmo 
alimento. Ainda segundo 
ela, há dois furos, feitos 
aparentemente com agulha, 
na tampa da lata de cereal, 
que, por sua vez, estaria 
com um odor anormal, em 
decorrência da adição de 
algum tipo de veneno.

O possível atentado à 
saúde e à vida das crianças, 
das quais a mais velha pos-
sui apenas dez anos, teria 
acontecido em razão de pro-

Avó é suspeita de tentar
envenenar os três netos 

blemas pessoais entre a 
mãe delas e a sogra. A lata 
de cereal infantil teria sido 
dada junto com outros ali-
mentos. O depoimento da 
mãe foi colhido no próprio 
hospital estadual.

Por meio de nota, a Polí-
cia Civil informou que o 
cereal foi apreendido e en-
caminhado à perícia para 
identicar se há, ou não, 
algum tipo veneno ou vio-
lação na lata. Até o nal da 

manhã desta quinta-feira 
(20), ninguém havia sido 
detido. O caso seguirá sob 
investigação da Delegacia 
de Homicídios e Proteção à 
Pessoa (DHPP) de São Ma-
teus.

De acordo com a mãe, de 31 anos, os outros dois filhos também apresentaram sinto-
mas de intoxicação após consumirem o mesmo alimento. 
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VITÓRIA – O Departa-
mento de Pesquisa da Pró-
Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação da Ufes (PRPPG) 
divulgou um balanço do cres-
cimento de publicação de 
artigos cientícos produzi-
dos pela Universidade. Se-
gundo os dados apurados, a 
Ufes tem se destacado com 
um crescimento contínuo 
que culminou em 202% nos 
últimos dez anos, enquanto 
que, no mesmo período, o 
crescimento brasileiro foi de 
87% segundo a base Scopus 
(imagem), considerando os 
artigos cientícos publica-
dos de 2009 a 2018.

“O crescimento da Ufes 
cou em torno de 20% ao 
ano e foi equilibrado, sendo 
superior ao da China, em 
torno de 12%, e ao do Brasil, 
que foi inferior a 10%. Esse 
fato é fruto do trabalho e do 
empenho dos nossos profes-
sores e alunos, principal-
mente os que estão envolvi-
dos com a iniciação cientí-
ca e a pós-graduação. Um 
trabalho coordenado pela 
PRPPG, junto com outros 
seguimentos da Universida-
de”, arma o diretor do 
Departamento, professor 
Fábio Partelli.

O Departamento de Pes-
quisa levantou ainda que as 
instituições que mais publi-
caram artigos cientícos no 
Brasil de 2009 a 2018 foram, 
na ordem de grandeza, as 
universidades de São Paulo 
(USP), Estadual Paulista 
(Unesp), Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ), Estadual de 
Campinas (Unicamp), Fede-
ral do Rio Grande do Sul 
(UFRGS), Federal de Minas 
Gerais (UFMG) e Federal de 
São Paulo (Unifesp). A 
Ufes, que em 2009 ocupava 
a 36ª posição, em 2018 pas-
sou para 29ª. Os principais 
parceiros da Ufes em publi-

Ufes tem crescimento
de 202% na publicação
de artigos científicos

Segundo os dados apurados, a Ufes tem se destacado 
com um crescimento contínuo que culminou em 202% 
nos últimos dez anos

“O Brasil está entre os 15 
países que mais publicam 
artigos cientícos, com 
quase 100 mil publicações 
anuais. A Ufes se aproxima 
dos mil artigos anuais e, se a 
tendência de crescimento 
for mantida, o quantitativo 
passará de mil em 2019”, 
projeta o professor.

cações são Estados Unidos, 
Espanha, Portugal, Reino 
Unido, França, Alemanha, 
Itália, Argentina e Austrália.

Quando ao nanciamento 
das pesquisas, o Conselho 
Nacional de Desenvolvi-
mento Cientíco e Tecnoló-
gico (CNPq), a Coordena-
ção de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior 
(Capes) e a Fundação de 
Amparo à Pesquisa e Inova-
ção do Espírito Santo (Fa-
pes) se destacam nas publi-
cações realizadas por pro-
fessores da Ufes. “A Capes, 
principalmente relacionada 
ao aporte de bolsas e as ou-
tras duas instituições, asso-
ciadas ao aporte de bolsas e 
ao nanciamento das pes-

FINANCIAMENTO

quisas. Nesse cenário, a Fa-
pes tem um papel importan-
tíssimo no Espírito Santo, 
com lançamentos de diver-
sos editais todos os anos, 
destaca Partelli”.

Segundo o Departamento 
de Pesquisa, a maioria dos 
artigos cientícos publica-
dos compreende a área de 
conhecimento Agricultura e 
Biologia, com 21,1% das 
publicações. Em segundo 
lugar, com 13,6% das publi-
cações, está a categoria Me-
dicina.

O professor explica ainda 
que, dentre as bases de da-
dos existentes, a Scopus se 
destaca, oferecendo uma 
visão geral de dados cientí-
cos e literaturas globais em 
diversas áreas de conheci-
mento, possuindo ferramen-
tas ecientes para rastrea-
mento, análise e visualiza-
ção de pesquisas. Em todo o 
mundo, a Scopus é utilizada 
como ferramenta de pesqui-
sa por mais de três mil insti-
tuições acadêmicas, gover-
namentais e corporativas.

Segundo o Departamento de Pesquisa, a maioria dos artigos científicos publicados 
compreende a área de conhecimento Agricultura e Biologia.

Escola Córrego Millanez eleva
a autoestima dos estudantes

SÃO MATEUS – 
Um dia inteiro com 
ações para elevar a auto-
estima das crianças e 
jovens da Escola Muni-
cipal de Ensino Funda-
mental (EMEF) Córre-
go do Milanez, no KM 
28. Foi com essa nali-
dade que os prossiona-
is da instituição promo-
veram uma série de o-
cinas com atividades 
diversicadas, como 
beleza masculina e femi-
nina, jogos, desenho e 
pintura, culinária, dan-
ça, artesanato e mani-
festações culturais afro-
brasileiras.

As atividades fazem 
parte das programações 
da Prefeitura de São Ma-
teus, através da Secreta-
ria Municipal de Educa-
ção, e do Projeto MPT 
na Escola, com ações 
direcionadas aos estu-
dantes visando uma re-
exão sobre as futuras 
prossões ou para serem 
agentes multiplicadores 
culturais. A iniciativa 
busca a conscientização 
da erradicação do traba-
lho infantil e fomento de 
ocinas que fazem dos 
jovens, protagonistas 
das  ações  de  ens i-
no/aprendizagem.

A iniciativa busca a conscientização da erradicação do traba-
lho infantil e fomento de oficinas que fazem dos jovens, prota-
gonistas das ações de ensino/aprendizagem.

Jerri Pereira propõe a 
obrigatoriedade de disponi-
bilizar no site ocial do 
Município a localização de 
todas as vagas de estaciona-
mento para pessoas com 
deciência e idosos (PL 
024/2019), além do Projeto 
de Lei 028/2019 que institui 
a Política de Mobilidade 
Sustentável e incentiva o 
uso da bicicleta no trânsito 
mateense.

Três proposições do Le-
gislativo passaram a trami-
tar nas comissões da Casa.

O  R e q u e r i m e n t o 
038/2019 de autoria do vere-
ador Jerri Pereira, foi apro-
vado pelos parlamentares 
por unanimidade, nesta ter-
ça-feira (18).

LEITURA

A sessão itinerante será 
realizada no dia 30 de julho, 
às 18 horas, nas dependênci-
as da Escola Comunitária 
Rural Municipal - ECOM 
“Maria Francisca Nunes 
Coutinho”.

SÃO MATEUS – Os 
moradores do Nativo de Bar-
ra Nova e arredores terão 
oportunidade de participar, 
no próximo mês, da sessão 
ordinária itinerante da Câma-
ra de São Mateus, a primeira 
deste ano.  

Também entrou em tra-
mitação o projeto que dispõe 
sobre a criação do Dia Muni-
cipal do Prossional da 
L impeza  Púb l i ca  (PL 
027/2019), proposto pelo 
vereador Jorge Recla, presi-
dente da Câmara.

O parlamento aprovou 
por unanimidade o Requeri-
mento nº 040/2019, de Joza-
il do Bombeiro (assinado 
também pelos vereadores 
Ajalirio Caldeira, Antônio 
Luiz Cardoso, Carlos Alber-
to Gomes e Jorge Recla), 
solicitando ao prefeito de 
São Mateus que informe o 
andamento de ações da se-
cretaria municipal de Saúde, 
abaixo enumeradas:

1) Plano municipal de 
saúde atualizado e baseado 
em legislações vigentes;

2) Composição do Con-
selho Municipal de Saúde e 
conselho local de saúde atu-
ante;

AÇÕES DA SAÚDE

3) Percentual de cobertu-
ra da atenção básica e ações 
desenvolvidas em saúde 
para ampliação de equipes 
de saúde da família; 

Câmara vai realizar
sessão itinerante
no Nativo

9) Programas de reabili-
tação (sioterapia); 

11) Serviços ofertados e 
ações desenvolvidas para 
pacientes acamados, idosos, 
decientes. 

5) Situação epidemioló-
gica em relação aos princi-
pais agravos em saúde, em 
especial noticação de 
Dengue, ZiKa, consideran-
do o plano de ação em saúde 
para situações de epidemia;

4) Situação de cada uni-
dade de saúde, citando estru-
tura física, RH e principais 
processos de trabalhos de-
senvolvidos; 

7) Atualização da situa-
ção da UPA; 

8) Vacinação nas unida-
des de saúde;

6) Situação do município 
em relação a Unidade cuidar 
em Nova Venécia, como 
uxo, transporte e desaos;

10) Situação da presença 
de estagiários em unidades 
de saúde (quantidade de esta-
giários, carga horária e loca-
ção); 

12) Situação atual da obra 
da US3.

Convidada pela vereado-
ra Jaciara Teixeira, a profes-
sora aposentada Luciete 
Siqueira, membro do Comi-
tê Municipal de Educação 
do Campo de São Mateus, 
pronunciou-se sobre a atua-
ção da entidade, as deman-
das e conquistas das escolas 
do campo multisseriadas, 
comunitárias rurais munici-
pais (ECORM’S) e assenta-
mentos.

“São Mateus possui 60 
escolas do campo e nós pre-
cisamos de espaços mais 
dignos. Nosso objetivo é 
formar cidadãos críticos 
para debater a realidade que 
estamos vivendo. É educa-
ção que tem que ser garanti-
da e respeitada”, disse a pro-
fessora.

Um dos maiores proble-
mas, segundo Luciete, é a 
falta de segurança. “Infeliz-
mente roubam até a merenda 
das nossas crianças”, lamen-
tou.

Entre as principais solici-
tações da entidade, está a 
retomada do Ensino Médio 
na Escola Família Agrícola 
do Km41.

TRIBUNA POPULAR

Para compor o Comitê, 
Jorginho, designou os verea-
dores Paulo Chagas (mem-
bro titular) e Ajalírio Caldei-
ra (suplente).

A sessão itinerante será realizada no dia 30 de julho, às 
18 horas, nas dependências da Escola Comunitária Ru-
ral Municipal - ECOM “Maria Francisca Nunes Couti-
nho”.
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SÃO MATEUS – Um 
grande evento de Surf 
promete agitar a Ilha de 
Guriri no mês de julho, 
promovido pela 1ª Asso-
ciação de Surf da Ilha de 
Guriri (ASIG) – a única 
ocialmente registrada 
do município de São Mate-
us – e ainda no mês de se-
tembro, na Festa da Cida-
de, quando São Mateus 
completa 475 anos de co-
lonização.

Os organizadores do 
evento garantem que o 
público que comparecer 
na Ilha de Guriri vai ter a 
chance de assistir à exibi-
ção de gala dos surstas da 
cidade e convidados, adep-
tos desta modalidade es-
portiva que tem sido des-
taque nas últimas décadas, 
devido à projeção do Bra-
sil em competições inter-
nacionais.

Como se trata do prime-
iro evento da ASIG, o 1º 
Guriri Surf Festival quer 
car marcado na história 
e, pensando desta forma, 
está marcada para os dias 
6 e 7 de julho a 1ª Etapa do 

SÃO MATEUS – Parece 
que desta vez vai. Pelo me-
nos é o que está sinalizado 
pelo Departamento de Estra-
das de Rodagem (DER) so-
bre a continuidade da pavi-
mentação da rodovia ES-
315 que liga a BR-101 no 
Bairro Litorâneo, em São 
Mateus, ao Distrito de Dilô 
Barbosa, também conhecida 
como estrada que liga o mu-
nicípio a Boa Esperança. A 
estrada é uma importante 
ligação entre os estados do 
Espírito Santo e Minas Gera-
is e, da mesma forma, para 
atração turística e facilidade 
para o escoamento da produ-
ção agrícola da região noro-
este para o Norte.

A pavimentação do tre-
cho de 26 quilômetros de 
Dilô à BR-101, já havia sido 
interrompida no início do 
mandato do ex-governador 
Paulo Hartung, depois de ter 
iniciado, em Boa Esperança 
na primeira gestão do atual 
governador Renato Casa-
grande (PSB). A paralisação 
do serviço, pela segunda 
vez, no nal do governo de 
Hartung, gerou protesto dos 
produtores rurais e morado-
res da região, devido à gran-
de quantidade de buraco no 
trecho, que diculta o tráco 
de veículos pesados para 
escoar a produção agrícola 
da região.

DER garante início das
obras da rodovia ES-315

Logo que assumiu o go-
verno, Casagrande determi-
nou a suspensão de alguns 
contratos celebrados no -
nal da gestão de Hartung e 
um deles foi o de continui-

NOVA CONTRATAÇÃO dade da pavimentação da 
rodovia. Mas, depois de aná-
lise criteriosa da situação 
contratual da empresa que 
venceu a licitação, e que de-
sistiu de dar continuidade à 
obra, o governador determi-

A conclusão do serviço 
de pavimentação asfáltica 
da rodovia implica não ape-
nas na mobilidade dos pro-
dutores rurais ao longo do 
trecho, como também di-
culta o tráfego de veículos 
pequenos. Essa semana, por 
exemplo, uma ambulância 
demorou 1 hora para trafe-
gar entre Dilô ao Hospital 
Roberto Silvares, em São 
Mateus, com uma adoles-
cente desmaiada devido à 
grande quantidade de bura-
cos, denunciou a mãe, em 
entrevista um canal de TV 
da região.

nou que o DER desse priori-
dade à habilitação da tercei-
ra empresa que participou da 
licitação, depois das duas 
primeiras desistirem de to-
car o serviço.

Com isso, segundo o depu-
tado Freitas (PSB), o Gover-
no do Estado deu ordem de 
serviço no mês passado, pa-
ra que a empresa contratada, 
a Contec Engenharia, desse 
início às obras de pavimen-
tação, o que está previsto 
para o mês de julho. “É o que 
o DER informou: já está sen-
do montado o canteiro da 
obra e o serviço deve mesmo 
começar no mês de julho”, 
assegurou o parlamentar, 
por entender que é prudente 
o anuncio da retomada da 
obra.

A pavimentação do trecho de 26 quilômetros de Dilô à 
BR-101, já havia sido interrompida no início do manda-
to do ex-governador Paulo Hartung.

Associação
promove 1º
Campeonato de
Surf de Guriri

Circuito Amador e nos 
dias 13 e 14, o 28º Nortão 
de Surf Prossional com 
premiação de R$ 5 mil 
para os oito primeiros colo-
cados. Já no Circuito Ama-
dor os vencedores de cada 
etapa serão primados com 
uma prancha de surf para a 
categoria Open.

Consta da programação 
dos dias 11, 12 e 13, no 
Aloha Bar, em frente a 
Área de Surf onde será 
realizado o Campeonato, 
o 1º Cine Surf Guriri que 
se trata de evento de cine-
ma voltado para o surf 
com apresentações gratui-
tas e exibição do lme 
capixaba rodado em Re-
gência, balneário de Li-
nhares, com o título “A 
Onda da Vida”, do diretor 
José Augusto Muleta.

Já nos dias 21 e 22 por 
ocasião dos festejos da 
cidade de São Mateus será 
realizada a 2ª Etapa do 
Circuito Amador na cate-
goria Open e o vencedor 
vai ser contemplado com 
uma passagem para Lima, 
no Peru.

Os organizadores do evento garantem que o públi-
co que comparecer na Ilha de Guriri vai ter a chance 
de assistir à exibição de gala dos surfistas da cida-
de e convidados.

SÃO MATEUS – Servi-
dores das Comarcas de São 
Mateus, Pedro Canário e 
Conceição da Barra partici-
param, esta semana, de mais 
uma edição do treinamento 
sobre o Sistema Eletrônico 
de Informação – SEI, que é 
uma ferramenta que possibi-
lita a tramitação virtual de 
expedientes administrati-
vos.

A capacitação aconteceu 
entre os dias 17 a 19, no Fó-
rum da Comarca de São Ma-
teus, e foi conduzida pelo 
gestor do SEI, Fábio Buaiz 
de Lima. O servidor expli-
cou que o uso do sistema se 
tornará obrigatório dentro 
de 15 dias após a realização 
do curso e que os servidores 

Servidores do Judiciário
participam de treinamento

Servidores da região me-
tropolitana também foram 
convocados para participar 
do curso sobre o SEI, no mês 
de julho.

Até o momento, já foram 
realizadas seis edições do 
curso, nas regiões Central 
Serrana, Serrana, Litoral 
Sul, Central Sul, Caparaó e 
Rio Doce. A expectativa é 
que, após os treinamentos, 
todos os procedimentos e 
documentos administrativos 
passem a tramitar exclusiva-
mente pelo SEI, proporcio-
nando agilidade nos procedi-
mentos, economia de dinhei-
ro público e transparência.

participantes serão multipli-
cadores em suas unidades 
judiciárias.

A ferramenta vai permitir a tramitação virtual de expe-
dientes administrativos, proporcionando agilidade 
nos procedimentos, economia de dinheiro público e 
transparência.
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VITÓRIA – O Projeto de 
Lei n° 226/2019, proposto 
pelo deputado estadual Van-
dinho Leite, sugere ações 
para prevenir e punir ocor-
rências contra prossionais 
de ensino no ambiente esco-
lar. As instituições deverão 
estimular reexões nas 
unidades de ensino, com 
participação de toda a comu-
nidade escolar, incluindo os 
pais de alunos. 

Vandinho declara que o 
combate à violência de pro-
fessores deve começar com 
uma mudança na percepção 
da gura do prossional e da 
instituição. "Ser professor 
não deve signicar vergo-
nha ou última opção, pois, é 
através dessa prossão que 
se pode construir o futuro, o 
enfrentamento às violências 
praticadas também deve ser 
observado, passando por um 

Deputado cria lei para combater
violência contra professores

SÃO MATEUS – O in-
verno começou ontem, sex-
ta-feira (21), às 13h, deven-
do originar, ao longo dos 
próximos três meses, tempe-
raturas acima da média para 
o período nas regiões Sul, 
Sudeste e Centro-oeste do 
país, de acordo com o Insti-
tuto Nacional de Meteorolo-
gia (Inmet). A estação se en-
cerra na madrugada do dia 
23 de setembro, quando dá 
lugar à primavera.

Conforme expl ica  o 
Inmet, o inverno tem como 
característica a redução de 
chuvas nas três regiões e em 
partes do Nordeste e do Nor-
te do Brasil. Com a diminui-
ção da temperatura, ocasio-
nada pelas massas de ar frio 
do sul do continente, am-
plia-se a probabilidade de 
ocorrerem geadas nas re-
giões Sul e Sudeste e no esta-
do de Mato Grosso do Sul, 
além da queda de neve nas 
áreas serranas e planaltos do 
Sul do país e friagem em 

Inverno deverá ser mais
quente no ES, prevê Inmet

Outro fenômeno que o 
inverno favorece são as quei-
madas e os incêndios ores-

Rondônia, no Acre e no sul 
do Amazonas. As condições 
típicas da estação, que inclu-
em inversões térmicas du-
rante as manhãs, também 
podem produzir a formação 
de nevoeiros e névoa úmida 
nos estados do Sul, Sudeste 
e Centro-Oeste.

tais em determinados pontos 
do país. De acordo com o 
Inmet, as chances de aconte-
ceram são maiores na Re-
gião Norte, entre a metade 
do inverno e o início da pri-
mavera.

Para o Centro-Oeste, a 
previsão é de que os incêndi-
os orestais serão propícios 
devido à conjugação de três 
fatores: a baixa umidade 

Quanto à Região Sul, o 
Inmet prevê que a maior fre-
quência das frentes frias con-
tribuirá para variações nas 
temperaturas ao longo do 
trimestre e antecipa que as 
temperaturas médias devem 
permanecer acima da média 
climatológica. A exceção é a 
metade sul do Rio Grande 
do Sul e o leste de Santa Cata-
rina, onde o inverno deverá 
ocorrer dentro da normali-
dade. Para essas duas áreas, 
estima-se que as temperatu-
ras atinjam valores abaixo 
de 0º C em áreas serranas e 
planalto, principalmente no 
mês de julho.

relativa do ar, a menor ocor-
rência de chuvas e as tempe-
raturas acima da média, que 
devem marcar, principal-
mente, os meses de agosto e 
setembro. Na região, infor-
ma o Inmet, a previsão é de 
que a umidade relativa do ar 
que abaixo de 30%, tendo, 
em alguns momentos, picos 
mínimos abaixo de 20%.

A estação se encerra na madrugada do dia 23 de se-
tembro, quando dá lugar à primavera.

NOTCIAS

MAIS
NOTÍCIAS
MAIS
INFORMAÇÃO
MAIS
ACESSADO
NOROESTE E
NORTE DO ES
Fonte: alexa.com

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

ANUNCIE AQUI: 27 99900-2100
A proposta explicita co-

mo atos de violência, todo 
comportamento que envol-
va agressões físicas, intimi-
dações ou ameaças contra os 
prossionais de ensino. 
Segundo o projeto, as puni-
ções pelos atos de violência, 
dependem da gravidade do 
acontecimento, podendo 
variar entre afastamento de-
nitivo do agressor a unidade 
de ensino e em casos menos 
graves poderá haver suspen-
sões temporárias. Em qual-
quer decisão haverá sempre 
consulta ao conselho escolar 
antes de a decisão ser toma-
da.

processo de conscientização 
de direitos e pela valoriza-
ção da prossão pela socie-
dade e pelos próprios pro-
fessores, até a propositura 
de legislações especícas", 
disse o deputado.

"Ser professor não deve significar vergonha ou última 
opção, pois, é através dessa profissão que se pode cons-
truir o futuro”, disse Vandinho.

Enrolar para sair
da cama é sinal
de um cérebro
mais evoluído,
aponta estudo

Ser o tipo de pessoa 
que aperta "soneca” no 
alarme pode até ter te atra-
palhado algumas vezes na 
vida, mas não é necessari-
amente um mal sinal! De 
acordo com um estudo, 
isso é típico de um cére-
bro mais evoluído. Um 
estudo sobre personalida-
des e diferenças individu-
ais apontou que pessoas 
que tentam "negociar” 
mais tempo com o desper-
tador são mais criativas e 
têm um QI mais alto.

SÃO PAULO – Um 
estudo sobre personalida-
des e diferenças individu-
ais apontou que pessoas 
que tentam “negociar” 
mais tempo com o desper-
tador são mais criativas e 
têm um QI mais alto.

Graças à tecnologia, o 

Adicionalmente, a ca-
pacidade de saber seus 
limites em vez de só rea-
gir instintivamente ao cha-
mado do relógio também 
exige inteligência e sensi-
bilidade ambas de alto 
nível. Se adaptar, ser sen-
sitivo, e criativo o suci-
ente para realizar mudan-
ças de última hora? Haja 
QI e inteligência para is-
so!

ser humano foi capaz de 
abrir mão da típica rotina 
que nossos antepassados 
tinham de dormir e acor-
dar sempre no mesmo ho-
rário. Ao passo que eles 
contavam mais com a luz 
do dia para denir seus 
horários de dormir e acor-
dar, nós agora nos adapta-
mos à vida moderna de 
horários exíveis.

Um estudo sobre personalidades e diferenças indi-
viduais apontou que pessoas que tentam “negoci-
ar” mais tempo com o despertador são mais criati-
vas e têm um QI mais alto.

Com muita diculdade os 

SÃO MATEUS – Comple-
tamente desorientada, uma 
mulher identicada pelas 
iniciais W,C.L. de 27 anos, 
moradora da Rua 8, Lado Nor-
te, em Guriri foi detida na noi-
te desta quarta-feira (9), depo-
is de danicar o carro de um 
vizinho identicado pelas 
inicias M.B, de 40 anos. Du-
rante a ação dos policiais que 
atenderam a ocorrência, a mu-
lher resistiu à prisão e ainda 
ameaçou dizendo que iria ma-
ta-los.

Dupla armada
assalta na orla
de Guriri

O assalto aconteceu os 
20 minutos da madrugada 
quando uma das vítimas 
identicada pelas iniciais 
M.R.N., de 20 anos estava 
com dois amigos e foram 
rendidos pelos bandidos 
negros, magros e usando 

SÃO MATEUS – Três 
amigos que apreciavam o 
mar na orla de Guriri na 
noite desta quinta-feira, 
foram assaltados, por vol-
ta das 23 horas, por dois 
bandidos armados de re-
vólveres.

Eles exigiram que a víti-
ma entregasse o aparelho 
celular de marca Xiaomi 
redminolt-7). Os bandidos 
ainda determinaram que 
virassem o rosto sob amea-
ças de usar arma enquanto 
fugiam com destino igno-
rado.

camisas para esconderem 
o rosto.

Os policiais da viatura 
4187 fez vários preventi-
vos, porém, não consegui-
ram localizar os assaltan-
tes.

Mulher danifica carro
e ameaça policiais

policiais algemaram a mulher 
e a colocaram no cofre da via-
tura para conduzi-la até a Dele-
gacia de Plantão da Polícia 
Civil, em São Mateus.

Pior de tudo é que o dono do 
carro não sabe os motivos pe-
los quais a mulher o danicou.

Os policiais relataram ain-
da no Boletim de Ocorrência 
que a mulher disse que antes 
de mata-los iria tortura-los e 
que se jogou ao chão para si-
mular que tivesse sido agredi-
da por eles, o que segundo ga-
rantem, não ocorreu.

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
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Atacante Richarlison
promove jogo beneficente
após Copa América

O estádio vai receber repa-
ros no gramado, alambrado, 
arquibancada, entre outras 
intervenções, para o tão espe-
rado jogo que vai acontecer 
exatamente uma semana 
após a nal da Copa Améri-
ca, onde o veneciano Ri-
charlison, 22 anos, está jun-
to com a seleção brasileira.

Grande público é esperado 
para a partida. A entrada será 
dois quilos de alimento não 
perecível e deverá ser retira-
da até um dia antes do even-
to. O número de ingressos 

NOVA VENÉCIA – 
Equipes das secretarias mu-
niciais de Obras e de Espor-
tes de Nova Venécia se reu-
niram com o secretário de 
Planejamento, Edson Mar-
quiori, para tratar sobre as 
adequações no estádio Ze-
nor Pedrosa Rocha para a 
tão esperada partida do jogo 
solidário "Richarlison e Ami-
gos", prevista para o dia 13 
de julho, às 16h.

Durante a visita ao está-
dio, Edson Marquiori falou 
dos trabalhos. “Estamos cui-
dando do local que os vene-
cianos valorizam muito. Da-
qui saíram jogadores que 
hoje representam Nova Ve-
nécia no futebol nacional e 
até internacional, como é o 
caso do Richarlison, que 
inclusive estará aqui fazen-
do um jogo benecente. 
Então nada mais justo do 
que oferecer segurança e 
conforto aos nossos cida-
dãos que tanto valorizam o 
nosso esporte”, armou 
Marquiori.

serão limitados em virtude da 
capacidade do estádio. Não 
haverá troca de alimentos no 

Prefeitura prepara Zenor Pedrosa Rocha para partida.

De acordo com o staff de Richarlison, existe a possibilidade 
de atletas da seleção brasileira participarem da partida, 
mas tudo depende do calendário. Jogadores profissionais 
locais também poderão marcar presença.

dia do evento. Em breve se-
rão divulgados os locais para 
coleta. O alimento arrecada-

do será doado para comuni-
dades carentes da região.

De acordo com o staff de 
Richarlison, existe a possi-
bilidade de atletas da sele-
ção brasileira participarem 
da partida, mas tudo depen-
de do calendário. Jogadores 
prossionais locais também 
poderão marcar presença.

Este será o segundo jogo 
benecente que Richarlison 
vai promover em sua cidade 
natal. Em maio do ano pas-
sado, quando ainda atuava 
pelo Watford-ING, o atleta 
conseguiu arrecadar três 
toneladas de alimentos. Cer-
ca de 3 mil espectadores 
compareceram ao Zenor 
Pedrosa Rocha, em Nova 
Venécia.

Legislativo
homenageia
lutadora mateense
tricampeã
internacional

SÃO MATEUS – A 
atleta mateense Carla Va-
nessa Figueiredo, especia-
lista em sambo russo (de-
fesa pessoal sem uso de 
armas), recebeu da Câma-
ra de Vereadores nesta ter-
ça-feira(18), Voto de Con-
gratulação pelo brilhante 
desempenho em competi-
ções nacionais e internaci-
onais, representando o 
município de São Mateus.

Familiares e alunos da 
academia CTCARREIRO, 
onde Vanessa e o marido 
são professores, participa-
ram da entrega do certi-
cado e exibiram na plateia 
uma faixa de homenagem 
à lutadora com os dizeres: 
“Grandes batalhas só são 
dadas a grandes guerrei-
ras”.

HOMENAGEADA

Tricampeã de sambo 
russo este ano, a atleta ma-
teense foi convidada para o 
Pan-americano Amador 
que acontecerá na Repúbli-
ca Dominicana, entre os 
dias 28 de junho e 1 de ju-
lho, com a participação de 
20 países das Américas, 
sendo a única mulher do 
Brasil a participar deste 
evento. 

Requerida pelo verea-
dor Jorge Recla (Jorginho 
Cabeção), a Moção nº 
020/2019 foi aprovada por 
unanimidade e entregue 
em plenário à atleta de ar-
tes marciais.

Carla Vanessa Figueire-
do Carreiro é natural Bira-
puã, Estado da Bahia e 
reside em São Mateus há 
30 anos. Iniciou sua traje-
tória prossional como 
confeiteira, tendo atuado 
na prossão por 10 anos. 
Época em que chegou a 

pesar 96 kg e entendeu que 
precisava perder peso. A 
partir de então, começou a 
treinar kung-fu com o es-
poso que já era instrutor da 
modalidade. Em 2012, 
conheceu o boxe chinês. 
No ano de 2014 ingressou 
no sambo russo. Posterior-
mente,  part icipou do 
Arnold Classic Brasil, 
evento internacional de 
nutrição esportiva, saúde, 
esportes, lutas, perfor-
mance e tness da Améri-
ca do Sul, tendo se tornado 
campeã nessa modalida-
de, nos anos de 2015, 2016 
e 2017. Essa última vitória 
garantiu sua classicação 
para o Pan-Americano 
Amador de Sambo Russo 
na Colômbia, do qual não 
participou. Em 12 de abril 
de 2019, se tornou tricam-
peã na mesma modalidade 
e foi convidada para o 
Pan-americano da Repú-
blica Dominicana, desta 
vez, com presença conr-
mada. Carla e a família 
sobrevivem da arte marci-
al e faz um trabalho dife-
renciado, ajudando atra-
vés do esporte, mulheres 
com depressão, problemas 
de autoestima e peso ele-
vado. Ainda em sua traje-
tória no esporte dirigiu um 
projeto social no Bairro 
Santo Antônio, como ins-
trutora da modalidade bo-
xe chinês para crianças 
carentes dos bairros da 
região, cujo projeto pre-
tende dar continuidade e 
realizar o sonho de muitas 
outras crianças. Atual-
mente, é técnica de boxe, 
instrutora de sambo russo 
e treina outras modalida-
des, como: Muai Thay, Jiu 
Jitsu e também é organiza-
dora de grupo de corrida. 

Tricampeã de sambo russo este ano, a atleta mate-
ense foi convidada para o Pan-americano Amador 
que acontecerá na República Dominicana.

SÃO MATEUS – O can-
tor e compositor Jonny Men-
des lança o clipe “Ele é o pão 
da vida” em parceria com 
Geruza Luz e Dom Paulo 
Bosi Dal’Bó. O material foi 
divulgado nesta quinta-feira 
(20), Dia de Corpus Christi.

Ele é o pão da vida desci-
do do céu e quem dele comer 
jamais morrerá. Ele é o Pão 
da Vida descido do céu e 
quem Dele comer ressusci-
tará”, dizem os versos da 
canção. A gravação da músi-
ca teve a participação da can-
tora Geruza Luz e do bispo 
da Diocese de São Mateus 
(ES), Dom Paulo Bosi 
Dal'Bó, recém eleito vice-
presidente do Regional Les-
te 2 da CNBB.

Geruza enfatiza sua emo-
ção por participar deste pro-
jeto e a integração entre os 
três intérpretes da canção: 
“Uma alegria que se tradu-
ziu em um encontro de vo-
zes e almas, que se uniram 
em uma noite memorável de 
maio (durante a gravação do 

Bispo de São Mateus canta
em clipe de músico católico

O vídeo da música "Ele é o pão da vida" faz parte do trabalho do cantor Jonny Mendes.

clipe), para cantar e celebrar 
a beleza do Pão da Vida.”

Partilha do alimento e da 
Palavra. Uma ocasião que 
não poderia ser mais inspira-
dora para uma composição 
que falaria sobre a Eucaris-
tia. Conforme conta o cantor 
Jonny Mendes, as primeiras 
frases e acordes que deram 
origem à música nasceram 
em um momento de partilha 
à mesa, na casa da cantora 

Geruza Luz. “Ambiente per-
feito e inspirador, para uma 
canção que tinha como meta 
a beleza da comunhão euca-
rística. Nem imaginávamos, 
mas meses depois a música 
ganharia um toque especial 
do amigo, pastor, cantor e 
compositor Dom Paulo Bosi 
Dal’Bó”, relata.

O compositor conta ainda 
como foi signicativo o dia 
da gravação do clipe, no últi-

mo dia 13 de maio, na Paró-
quia Nossa Senhora de Fáti-
ma, em Pedro Canário (ES). 
“A música composta por 
mim, em parceria com Geru-
za Luz e Dom Paulo Bosi 
Dal’Bó”, ganhou um brilho 
singular, ao encontrar um 
povo festivo, harmonizando 
com a linda imagem do Res-
suscitado e um coro quase 
angelical que ecoou naquela 
noite de 13 de maio”.



VENDO uma propriedade 
rural na Fazenda Cedro, 

com 9,5 alqueire de terra. 
Contato: 99813-3138.

VENDE-SE casa no bairro 
Cohab, esquina – 

área/terreno 378 m². Tra-
tar (27) 99836-1005.

VENDE-SE lote no Guriri, 
Rua 17 - lado sul, 300 m². 
Tratar (27) 99836-1005.

ALUGO Apartamentos com 

VENDO uma casa no Bairro 
Pedra D´água, próximo ao 

Supermercado do Zezé. 
Comntato: 99529-1118

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

IMÓVEIS

COMPRA, VENDE, TROCA, FINANCIA E ALUGA

SIENA ESSENCE 1.6 
PRATA 2013/14
SIENA ESSENCE 1.6 
BRANCA 2014/15
SIENA EL 1.0 PRATA 
2009/10
STRADA FIRE CS 1.4 
BAS 2011/12
STRADA FIRE 1.4 
BRANCA 2012/12
STRADA WORKING CE 
BRANCA 2014/15
UNO WAY 1.4 
VERMELHO 2015/16
UNO WAY 1.0 BRANCA 
2015/16

COBALT LTZ 1.4 

UNO ECONOMYC 
BRANCA 2012/13

S10 LTZ 2.8 PRATA 
2017/18

PRISMA LTZ 1.4 MT 
BRANCA 2017/18

S10 LT 2.8 BRANCA 
2013/14
ONIX  LTZ 1.4 BRANCA 
2015/15

NOVO FOX TL BRANCA 
2014/15

CAPITIVA SPORT 2.4 
BRANCA 2011/12

MONTANA LS 1.4 
PRATA 2012/13

JETTA TL 1.4 TURBO 
BRANCA 2016/16

PRISMA LT 1.4 MT PRETA 
2013/13 

BRANCA 2016/16

3763-5545
99848-2343

Av. João XXIII, 842
Boa Vista - São Mateus

SAVEIRO TL BRANCA 
CD 2015/15

COROLLA XEI 2.0 
BRANCA 2016/17

COROLLA XEI 2.0 
PRATA 2016/17

BIZ 110I VERMELHA 
2018/18 

FIESTA SE PRATA 
2010/11

UP CROSS MA 
VERMELHA 2015/16

HILLUX CD SRV PRATA 
2017/18

FIESTA FLEX PRETA 
2013/14

FOX 1.0 GII VERMELHA 
2011/12

FIESTA FLEX VERMELHA 
2012/13

ALUGO uma quitinete mobi-
liada com 70 metros qua-

drados. Tratar: 99900-2100

VENDE-SE CASA E 
APARTAMENTO no bairro 
Morada do Ribeirão, na 
rua principal próximo a 

Petrobrás. Casa com 3 quar-
tos, sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 

2 quartos, copa, cozinha, 
sala, área de serviço, va-
randa e bem localizado. 

Tratar: 99900-2100

Acesse: www.fanoticias.com.br
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COMUNICADO
LOCAR GUINDASTES E 
T R A N S P O R T E S 
INTERMODAIS, torna público 
que obteve da SEMMA, Reno-
vação da Licença Ambiental 
Municipal de Operação – 
LMO/ SEMMA/SM/ Nº 
008/2015/ CLASSE III, ma-
nutenção mecânica e lava-
gem de veículos, na localida-
de de coordenadas UTM 
24K 409106 E/ 7933844 
N, no município de São Mate-
us - ES.

APARTAMENTO com 2 
quartos, banheiro social, 

sala, cozinha, área de ser-
viço. Valor R$ 450.000,00

VENDE-SE DUPLEX NO 
CONDOMÍNIO JARDIM 

FLORESTA, 210M² de cons-
trução. Valor R$ 

830.000,00

garagem para 3 carros.

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

R$ 400.000,00

PROCURA-SE
VEÍCULO ROUBADO

LIGUE: 190 OU 99707-1959
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CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
Poder Legislativo

Art. 3º. As Audiências Públi-
cas que trata o Artigo 2° des-
te Projeto serão realizadas 
até o prazo de 02 (dois) me-
ses anteriores ao envio do 
Projeto de Lei Orçamentária 
Anual ao Poder Legislativo 
Municipal. 

Parágrafo Único . Os inves-
timentos definidos as Au-
diências Públicas deverão 
constar do Projeto de Lei que 
trata o “caput” deste artigo, e 
não poderão ser objeto de 
emendas supressivas. 

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:

“ D I S P Õ E  S O B R E  A 
PA R T I C I PA Ç Ã O  D A 
P O P U L A Ç Ã O  N A 
E L A B O R A Ç Ã O , 
D E F I N I Ç Ã O  E 
ACOMPANHAENTO NA 
EXECUÇÃO DO PLANO 
P L U R I A N U A L  D A S 
D I R E T R I Z E S 
ORÇAMENTÁRIAS E DO 
ORÇAMENTO ANUAL 
DO MUNICÍPIO DE SÃO 
MATEUS-ES”.

LEI Nº 1.696/2018

Art. 1º. Fica instituído o 
Orçamento Participativo no 
Município de São Mateus, 
Estado do Espírito Santo, 
destinado a promover a par-
ticipação direta da socieda-
de na definição de obras e 
serviços a serem incluídos 
na Lei Orçamentária Anual 
(LOA).

LEI:

Art. 2º. Para elaboração da 
Lei Orçamentária Anual 
serão promovidas Audiênci-
as Públicas com intensa par-
ticipação popular, nos bair-
ros do Distrito - Sede, dos 
Distritos e Povoados do Mu-
nicípio de São Mateus.

Art. 4º. Poderão participar 
das Audiências Públicas 
todos os Cidadãos deste Mu-
nicípio, sendo vedada a afi-
xação de quaisquer outros 
requisitos.

Art. 5°. É vedado todo e qual-
quer tipo de discussão de 
caráter político-partidário 
durante a realização das Au-
diências Públicas, bem co-
mo na Assembleia Geral 
Orçamentária.

Art. 6°. Cada Bairro, Distri-
to ou Povoado poderá discu-
tir votar uma proposta, con-
siderada prioritária pelos 
moradores. As propostas 
vencedoras serão apresenta-
das na Assembleia Geral 
Orçamentária.

Art. 7°. Caberá aos Poderes 

Legislativo e Executivo, com 
anuência dos representantes 
dos Bairros, Distritos e Povoa-
dos, a definição de um calen-
dário para as Audiências Pú-
blicas e para a Assembleia Ge-
ral.

Art. 8°. Na Assembleia Geral 
Orçamentária será eleita uma 
Comissão de Representantes, 
para acompanhar a execução 
dos investimentos priorizados 
pela Comunidade, sendo cons-
tituída com máximo de 03 
(três) membros delegados.

Art. 9° . Esta lei entra em vigor 
na data de sua publicação.

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 Nº 1.697/2018

“ O B R I G A  A 
TRANSMISSÃO AO VIVO, 
POR MEIO DA INTERNET 
N O  P O R T A L  D E 
T R A N S PA R E N C I A ,  D O 
Á U D I O  E  V Í D E O  D A S 
LICITAÇÕES PÚBLICAS”.

LEI:

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 Resolu-
ção n° 003/2009, datada de 
01/06/2009 – Regimento 
Interno, FAZ SABER que a 
câmara Municipal de São Mate-
us aprovou e a Mesa Diretora 
promulga a seguinte:

Art. 1º. Esta Lei obriga a trans-
missão ao vivo, por meio da 
internet, o Portal da Transpa-
rência, do áudio e vídeo das 
licitações públicas no Municí-
pio de São Mateus.

Art. 3º. O descumprimento 
desta Lei por parte dos Chefes 
do Poder Executivo , Poder 
Legislativo e do Diretor do 
SAAE, ensejará uma multa 
pessoal ao gestor no valor de 
cem (100) UFSM – Unidade 
Fiscal do São Mateus- por cada 
licitação não transmitida..

Parágrafo Único . Excluem-se 
da determinação estabelecida 
no caput os processos licitató-
rios realizados por meio de 
pregões eletrônicos na inter-
net.

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).

Art. 4°. Esta lei entra em vigor 
na data de sua publicação.

LEI Nº 1.698/2018

Art. 2º. Fica obrigado o Poder 
Executivo e Legislativo, bem 
como a Autarquia SAAE, a 
transmitir ao vivo na internet, 
no Portal de Transparência, o 
áudio e vídeo dos processos 
licitatórios..

I – Incentivar o consumo de 
alimentos saudáveis sem agro-
tóxicos, garantindo a Seguran-
ça alimentar e Nutricional;  .

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 Resolu-
ção n° 003/2009, datada de 
01/06/2009 – Regimento 
Interno, FAZ SABER que a 
câmara Municipal de São Mate-
us aprovou e a Mesa Diretora 
promulga a seguinte:

Art. 1º.   A Administração Mu-
nicipal instituirá o Programa 
“Horta nas Escolas” nos esta-
belecimento municipais de 
ensino destinado ao cultivo de 
hortaliças e legumes para con-
sumo na merenda escolar.

LEI:

“ A U T O R I Z A  O 
EXECUTIVO MUNICIPAL A 
I M P L A N T A R  O 
PROGRAMA ‘HORTA NAS 
E S C O L A S ’  N A S 
INSTITUIÇÕES DE ENSINO 
DO MUNICÍPIO DE SÃO 
MATEUS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”.

§ 1º. O programa Horta nas 
Escolas é de responsabilidade 
mútua da Secretaria Municipal 
de Educação e da Secretaria 
Municipal de agricultura que 
realizarão as atividades neces-
sárias para o desenvolvimento 
do programa.

II – Enriquecer a Merenda 
Escolar através da comple-
mentação alimentar e nutricio-
nal com verduras, legumes, 
hortaliças e frutos produzidas 
na horta;

Art.2º. O Programa Horta nas 
Escolas tem como objetivo:

V – Promover envolvimento e 
responsabilidade perante a 
unidades escolar. 

Art.3º. O Programa Horta nas 
Escolas deverá ser desenvolvi-
do em áreas próprias disponí-
veis das Unidades Escolares, e 
na falta delas os estabeleci-
mentos de ensino poderão fir-
mar contratos ou convênios 
para o uso de terrenos particu-
lares.

III – Promover a educação e a 
preservação ambiental ensi-
nando aos alunos os valores 
nutricionais, terapêuticos e 
funcionais dos vegetais na ali-
mentação;

Art.3º. O Programa Horta nas 
Escolas será desenvolvido por 
alunos das Unidades Escolares 
e consistirá em atividades peda-
gógicas, teóricas e práticas sob 
a supervisão de técnicas da 
área agrícola, podendo contar 
com a colaboração de voluntá-
rios da comunidade escolar.

IV – Estimular a socialização, 
trabalho em equipe, vivência 
ambiental e consciência cida-
dã.

Parágrafo Único. O Projeto 

Parágrafo Único . A gratuidade 
de que trata esta lei não poderá 
exceder a 5% (cinco por cento) 

LEI:

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 Resolu-
ção n° 003/2009, datada de 
01/06/2009 – Regimento 
Interno, FAZ SABER que a 
câmara Municipal de São Mate-
us aprovou e a Mesa Diretora 
promulga a seguinte:

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 Nº 1.699/2018

Art.7º.  Essa Lei entra em vi-
gor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em 
contrário.

“INSTITUI A GRATUIDADE 
D E  E N T R A D A  D E 
POLICIAIS MILITARES, 
P O L I C I A I S  C I V I S , 
BOMBEIROS MILITARES, 
A G E N T E S  D A 
S E C R E T A R I A S  D O 
ESTADO DA JUSTIÇA, 
M E D I A N T E 
A P R E S E N TA Ç Ã O  D E 
I D E N T I D A D E 
FUNCIONAL, A CINEMA, 
TEATRO, SHOWS, FEIRAS 
EXPOSIÇÕES, EVENTOS 
C U L T U R A I S  E 
E S P O R T I V O S 
R E A L I Z A D O S  N O 
M U N I C Í P I O  D E  S Ã O 
MATEUS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”.

Art. 1º. Os Policiais Militares, 
Policiais Civis, Bombeiros 
Militares, Agentes da Secreta-
ria do Estado da Justiça medi-
ante a apresentação de identi-
dade funcional, terão assegu-
rado à gratuidade na entrada de 
sessões de cinema, teatro, 
shows, feiras, exposições, 
eventos culturais e esportivos 
realizados no Município de 
São Mateus-ES.

Art. 5º. Cabe à Secretaria Muni-
cipal de Agricultura, o forneci-
mento de orientação técnica, 
equipamentos, adubos e se-
mentes necessários à execução 
do programa.
Parágrafo Único. O Executivo 
Municipal poderá firmar con-
vênios com órgão do Estado, 
Instituições Técnicas de Ensi-
no ou Entidades não Governa-
mentais objetivando a orienta-
ção técnica e a viabilização do 
programa.

Horta nas Escolas será uma 
atividade extracurricular po-
dendo ser realizada em horário 
inverso ao turno dos alunos 
participantes.

Art. 6º. O Chefe do Poder Exe-
cutivo regulamentará a presen-
te Lei no prazo de 90 (noventa) 
dias contados de sua publica-
ção.

Art. 2º. O beneficiário deverá 
comprovar a sua condição de 
Policia Militar, Policia Civil, 
Bombeiro Militar através da 
carteira de identidade funcio-
nal própria.

§1°. O agente público que esti-
ver portando armamento deve-
rá apresentar junto com a car-
teira funcional o porte de arma 
deverá preencher um livro ata 
com ordem numérica na entra-
da do estabelecimento com 
dados do armamento que esti-
ver portando.

da capacidade de lotação de 
sessões de cinema, teatro, 
shows, feiras, exposições, 
eventos culturais e esportivos 
ou casa de espetáculos realiza-
dos no Município de São Mate-
us – ES.

§2°. Os organizadores dos 
eventos mencionados nesta lei 
poderão acionar estes agentes 
públicos para o caso de situa-
ções de emergência no evento.

I – Cobrança de multa de 100 
(cem) vezes o valor do ingres-
so;

Art. 3º. O descumprimento 
desta Lei acarretará nas se-
guintes sanções:

II – No caso do não pagamento 
da multa, o órgão fiscalizador 
interditará PR 30 (trinta) dias o 
estabelecimento ou empresa 
organizadora sediadas no mu-
nicípio e a que tiver sede em 
outra região do estado e país 
ficará impedida de realizar 
atividades relacionadas nesta 
lei pelo mesmo período;

§3°. Para atendimento desta 
lei, os agentes públicos citados 
terão direito a gratuidade na 
quantidade estipulada em lei 
não necessitando a utilização 
do fardamento para cumpri-
mento da mesma.

III – A cópia da ocorrência de-
verá ser protocolada na Prefei-
tura Municipal de São Mateus 
e encaminhada ao setor de fis-
calização do município para as 
devidas providencias quanto 
ao cumprimento desta lei.

 Art. 5°. O Poder Executivo 

III – Em caso de não cumpri-
mento das sanções citada aci-
ma às empresas ou estabeleci-
mentos com sede no Municí-
pio terão os seus alvarás de 
funcionamento cassados, e as 
empresas que não possuírem 
sede no município ficarão 
impedidas da realização das 
atividades propostas até que o 
débito seja quitado com o Po-
der Executivo.

Art. 4º. Os agentes públicos 
citados nesta lei em seu artigo 
primeiro que forem impedidos 
de adentrar nos locais especifi-
cados nesta Leis, devem:

I – No momento do fato ocorri-
do solicitar por meio do telefo-
ne de emergência a viatura 
policial;

II – Solicitar que se faça bole-
tim de ocorrência, arrolando 
duas testemunhas;

Art. 1º - Fica denominada a 
Ponte sobre a Ponte do Rio 
Cricaré, localizada na Comu-
nidade de Taquaruçu neste 
Município de São Mateus, 
Estado do Espírito Santo de 
“PONTE ANTONIO DA 
HORA”.

LEI Nº 1.701/2018

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

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 

“ I N S T I T U I  A 
S E P A R A Ç Ã O  D O S 
R E S Í D U O S 
R E C I C L Á V E I S 
DESCARTADOS PELOS 
ÓRGÃOS E ENTIDADES 
DA ADMINISTRAÇÃO 
DIRETA E INDIRETA, 
A U T A R Q U I A S  E 
CÂMARA MUNICIPAL 
DE VEREADORES NA 
FONTE GERADORA, E A 
SUA DESTINAÇÃO ÀS 
A S S O C I A Ç Õ E S  E 
COOPERATIVAS DOS 
C A T A D O R E S  D E 
M A T E R I A I S 
R E C I C L Á V E I S  N O 
M U N I C I P I O  D E  S Ã O 
MATEUS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”.

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).

“ D I S P Õ E  S O B R E  A 
D E N O M I N A Ç Ã O  D A 
PONTE SOBRE O RIO 
CRICARÉ”.

LEI:

Art.2 – Esta lei entrará em 
vigor na data de sua Publica-
ção, revogando-se as dispo-
sições em contrário.

LEI Nº 1700/2018

Art. 6°. Esta lei entra em vi-
gor na data de sua publica-
ção.

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).

terá o prazo de 60 (sessenta) 
dias após a data de publica-
ção da Lei para adequar-se 
as sanções previstas.

continua na próxima página
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Parágrafo único. Caso não 
haja consenso, a comissão 
para a Coleta Seletiva Soli-
dária realizar sorteio dos 
locais, e, sessão pública, 
entre as respectivas associa-

II – resíduos recicláveis des-
cartados, materiais passiveis 
de retorno ao eu ciclo produ-
tivo, rejeitados pelos órgãos 
e entidades da administração 
pública municipal direta e 
indireta, autarquias e Câma-
ra Municipal.

IV – apresentem o sistema 
de rateio entre os associados 
e cooperados;

III – possuem infraestrura 
para realizar a triagem e a 
classificação dos resíduos 
recicláveis descartados;

Art. 3º.  Estarão habilitadas 
a coletar os resíduos  reciclá-
veis descartados pelos ór-
gãos e entidades da adminis-
tração pública municipal 
direta e indireta, autarquias e 
Câmara Municipal as asso-
ciações e cooperativas de 
catadores de materiais reci-
cláveis e atenderem aos se-
guintes requisitos.

II – não possuem fins lucrati-
vos;

V – estejam cadastrados na 
Secretaria de Assistência 
Social como Associação ou 
Cooperativa de Catadores.

Parágrafo único. A compro-
vação dos incisos I e II será 
feita mediante a apresenta-
ção do estudo ou estatuto ou 
contrato social e dos incisos 
III e IV, por meio de declara-
ção das respectivas associa-
ções e cooperativas.

Art. 4º.  As associações e 
cooperativas habilitadas 
poderão firmar acordo, 
perante a Comissão para a 
Coleta Seletiva Solidária, a 
que se refere ao artigo 5º, 
para partilhar dos locais que 
cada uma fará a coleta de 
resíduos recicláveis descar-
tados.

I – esteja formal e exclusiva-
mente constituída por cata-
dores de materiais recicláve-
is que tenham a catação co-
mo única fonte de renda;

Art. 1º. A separação dos resí-
duos recicláveis descartados 
pelos órgãos e entidades da 
administração pública direta 
e indireta, autarquias e Câma-
ra Municipal de Vereadores 
na fonte geradora, e a sua 
destinação às associações e 
cooperativas dos catadores 
de materiais recicláveis pe-
las disposições desta Lei.

I – coleta seletiva solidária, 
coleta dos resíduos reciclá-
veis descartados, separados 
na fonte geradora, para des-
tinação às associações e coo-
perativas de catadores de 
materiais recicláveis;

Art. 2º. Para fins do disposi-
tivo nesta Lei, considera-se: 

São Mateus aprovou e a Me-
sa Diretora promulga a se-
guinte:

 LEI:

ções e cooperativas devida-
mente habilitadas, que firma-
rão termo de compromisso 
com o órgão ou entidades, co-
mo o qual foi realizado o sorte-
io, para efetuar a coleta dos 
resíduos recicláveis descarta-
dos regularmente. 

Art. 5º.  Será constituída uma 
comissão para a coleta seletiva 
solidaria no âmbito da Secreta-
ria Municipal de Meio Ambi-
ente, no prazo de noventa (90) 
dias, a contar da publicação 
desta lei. 

§1º. A comissão para a coleta 
seletiva solidaria será compos-
ta por:

I – um representante de cada 
associação participante:

II – um representante do Poder 
Executivo;

Art.9.  Esta lei entrará em vi-
gor na data de sua Publicação.

IV – um representante do po-
der Legislativo Municipal.

§3º. A comissão para a coleta 
seletiva solidaria apresentara, 
semestralmente, à Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente 
avaliação do processo de sepa-
ração dos resíduos recicláveis 
descartados, na fonte gerado-
ra, e a sua destinação às associ-
ações e cooperativas dos cata-
dores de matérias recicláveis. 

§2º. A comissão para a coleta 
seletiva solidaria devera orien-
tar todos os órgãos e entidades 
da administração pública muni-
cipal direta e indireta, autar-
quias e Câmara Municipal na 
implantação da Lei e em ativi-
dades periódicas no decorrer 
de cada ano para devido cum-
primento do que dispõe essa 
lei.

Art.8º.  A Lei Municipal nº 
1647/2017 – Estima a Receita 
e Fixa a Despesa do Município 
de São Mateus, para o Exercí-
cio Financeiro de 2018, possui 
dotação Orçamentária para 
execução deste programa no 
órgão da Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente para Apoio 
e Fomentar a Coleta Seletiva 
(Resíduos Sólidos Urbanos). 

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 

III- um representante da Autar-
quia e

Art. 6º.  Os órgãos e entidades 
da administração pública Mu-
nicipal direta e indireta, autar-
quias e Câmara Municipal de-
verão implantar, no prazo de 
cento e vinte (120) dias, a con-
tar da publicação desta lei, a 
separação dos resíduos reci-
cláveis descartados, na fonte 
geradora, destinando para a 
coleta seletiva solidaria, de-
vendo adotar as medidas ne-
cessárias ao cumprimento do 
dispositivo nesta lei.    

Art. 7º.   Deverão ser imple-
mentadas ações de utilidades 
públicas, que assegurem a lisu-
ra e igualdade de participação 
das associações de catadores 
de materiais recicláveis no 
processo de habilitação. 

Art. 2º. A Avenida denominada 

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 Resolu-
ção n° 003/2009, datada de 
01/06/2009 – Regimento 
Interno, FAZ SABER que a 
câmara Municipal de São Mate-
us aprovou e a Mesa Diretora 
promulga a seguinte:

DÁ A ATUAL AVENIDA 
P R O J E T A D A  0 1 
(COLETORA) SITUADA 
N O S  L O T E A M E N T O S 
RESIDENCIAL BURITIS II 
E  V I T Á ,  N O  B A I R R O 
A V I A Ç Ã O ,  A 
D E N O M I N A Ç Ã O  D E 
“ AV E N I D A C ATA R I N A 
FERREIRA GAMA”.

LEI:

Art. 1º. Fica a atual Avenida 
Projetada 01 (coletora) situada 
nos Loteamentos Residencial 
Buritis II e Vitá, Bairro Avia-
ção, neste Município de São 
Mateus Estado do Espírito 
S a n t o ,  d e n o m i n a d a  d e 
“ AV E N I D A C ATA R I N A 
FERREIRA GAMA”.

“ D I S P Õ E  S O B R E  A 
DENOMINAÇÃO DO CEIM 
– CENTRO DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL MUNICIPAL”.

mil e dezenove).

LEI Nº 1.702/2018

Art. 3º. A presente denomina-
ção deverá tornar-se pública 
através da afixação de placa, 
podendo ainda ser pintura na 
fachada e/ou muro da Unidade 
de Saúde.

Art.4.  Esta lei entrará em vi-
gor na data de sua Publicação, 
revogando-se as disposições 
em contrário.

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:

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 Resolu-
ção n° 003/2009, datada de 
01/06/2009 – Regimento 
Interno, FAZ SABER que a 
câmara Municipal de São Mate-
us aprovou e a Mesa Diretora 
promulga a seguinte:

LEI Nº 1.703/2018

Art. 1º. Fica denominado o 
conhecido CEIM – Centro de 
Educação Infantil Municipal, 
do Bairro Boa Vista neste Mu-
nicípio de São Mateus, Estado 
do Espírito Santo,  de “CEIM 
ANTÔNIO GOMES”.

Art. 2º. O CEIM Antônio Go-
mes limita-se ao Norte: com a 
Rua Herond ino Barbosa 
Alves, ao Sul: com a Rua Ade-
mar Neves, ao Leste: com a 
Rua Rômulo Martins e ao Oes-
te com o Ginásio de Esporte 
Municipal  Antônio Houri.

LEI Nº 1.704/2018

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 Resolu-
ção n° 003/2009, datada de 
01/06/2009 – Regimento 
Interno, FAZ SABER que a 
câmara Municipal de São Mate-
us aprovou e a Mesa Diretora 
promulga a seguinte:

Art. 2º. A Rua denominada 
Luiz Pereira Sobrinho, limita-
se ao Norte: com as quadras J e 
C, ao Sul: com a quadra A, ao 
Leste: com a quadra B e ao Oes-
te com a quadra J, I, G e H.

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

PODER LEGISLATIVO

Art. 3º. Caberá ao cadastro 
Municipal Imobiliário, do Mu-
nicípio 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:

Catarina Ferreira Gama limi-
ta-se ao Norte: com a quadra A 
do Loteamento Residencial 
Buritis II, e quadra B do Lotea-
mento Residencial Vitá, ao 
Sul: com o Equipamento Co-
munitário 02 e 03 do Lotea-
mento Residencial Buritis II e 
área verde do Loteamento Resi-
dencial Vitá, ao Leste: com 
área particular (Juarez Pereira) 
e ao Oeste com espaço livre 
uso público1.

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).

D Á  A  A T U A L  R U A 
PROJETADA 01 (LOCAL) 
S I T U A D A  N O 
L O T E A M E N O 
RESIDENCIAL BURITIS II, 
B A I R R O  AV I A Ç Ã O ,  A 
DENOMINAÇÃO DE “RUA 
L U I Z  P E R E I R A 
SOBRINHO” 

Art.4.  Esta lei entrará em vi-
gor na data de sua Publicação, 
revogando-se as disposições 
em contrário.

Art. 3º. Caberá ao cadastro 
Municipal Imobiliário, do Mu-
nicípio 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.

Art. 1º. Fica a atual Rua Proje-
tada 01 (local) situada no Lote-
amento Residencial Buritis II, 
Bairro Aviação, neste Municí-
pio de São Mateus Estado do 
Espírito Santo, denominada de 
“ R U A L U I Z  P E R E I R A 
SOBRINHO”.

Art.4.  Esta lei entrará em vi-
gor na data de sua Publicação, 
revogando-se as disposições 
em contrário.

Art. 1º. Fica a atual Rua Proje-
tada 03 (local) situada no Lote-
amento Residencial Buritis II, 
Bairro Aviação, neste Municí-
pio de São Mateus Estado do 

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).

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 Resolu-
ção n° 003/2009, datada de 
01/06/2009 – Regimento 
Interno, FAZ SABER que a 
câmara Municipal de São Ma-
teus aprovou e a Mesa Diretora 
promulga a seguinte:

LEI Nº 1.706/2018

LEI:

D Á  A  A T U A L  R U A 
PROJETADA 03 (LOCAL) 
S I T U A D A  N O 
L O T E A M E N T O 
RESIDENCIAL BURITIS II, 
NO BAIRRO AVIAÇÃO, A 
DENOMINAÇÃO DE “RUA 
ALBANO PEREIRA”.

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

Art. 2º. A Rua denominada 
Thereza dos Santos Fuzaro, 
limita-se ao Norte: com as qua-
dras I e G, ao Sul: com as qua-
dras J e I, ao Leste: com a Rua 
Projetada 01 (Local) e ao Oes-
te com a quadra H.

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 Resolu-
ção n° 003/2009, datada de 
01/06/2009 – Regimento 
Interno, FAZ SABER que a 
câmara Municipal de São Ma-
teus aprovou e a Mesa Diretora 
promulga a seguinte:

LEI:

Art. 1º. Fica a atual Rua Proje-
tada 02 (local) situada no Lote-
amento Residencial Buritis II, 
Bairro Aviação, neste Municí-
pio de São Mateus Estado do 
Espírito Santo, denominada de 
“ R U A T H E R E Z A D O S 
SANTOS FUZARO”.

D Á  A T U A L  R U A 
PROJETADA 02 SITUADA 
N O  L O T E A M E N T O 
RESIDENCIAL BURITIS II, 
NO BAIRRO AVIAÇÃO, A 
DENOMINAÇÃO DE “RUA 
THEREZA DOS SANTOS 
FUZARO”.

LEI Nº 1.705/2018

Art.4.  Esta lei entrará em vi-
gor na data de sua Publicação, 
revogando-se as disposições 
em contrário.

Art. 3º. Caberá ao cadastro 
Municipal Imobiliário, do Mu-
nicípio 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.

Espírito Santo, denominada 
d e  “ R U A  A L B A N O 
PEREIRA”.

LEI Nº 1.707/2018

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:

DÁ A ATUAL TRAVESSA 
PROJETADA 02 (LOCAL) 
S I T U A D A  N O 
L O T E A M E N T O 
RESIDENCIAL BURITIS 
II, NO BAIRRO AVIAÇÃO, 
A DENOMINAÇÃO DE 
“TRAVESSA FREDERICO 
OLIVIO ESPERANDIO 
PASSAMANI”.

Art.4.  Esta lei entrará em 
vigor na data de sua Publica-
ção, revogando-se as dispo-
sições em contrário.

Art. 2º. A Travessa denomi-
nada Frederico Olivio Espe-
randio Passamani, limita-se 
ao Norte: com a Rua Projeta 
3 (Local), ao Sul: com a Rua 
Projeta 1 (Local), ao Leste: 
com a Avenida Projetada 1 
(coletora)e ao Oeste, com a 
quadra C.

Art. 2º. A Rua denominada 
Albano Pereira, limita-se ao 
Norte: com uma área ZPP, ao 
Sul: com as quadras C e D, 
ao Leste: com espaço livre 
uso público 3 e a Avenida 
Projetada 1 (coletora)e ao 
Oeste, com a quadra E e espa-
ço livre uso público 2.

 

Art. 1º. Fica a atual Travessa 
Projetada 02 (Local) situada 
no Loteamento Residencial 
Buritis II, Bairro Aviação, 
neste Município de São Ma-
teus Estado do Espírito San-
t o ,  d e n o m i n a d a  d e 
“TRAVESSA FREDERICO 
OLIVIO ESPERANDIO 
PASSAMANI”.

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. 3º. Caberá ao cadastro 
Municipal Imobiliário, do 
Município de São Mateus, 
Estado do Espírito Santo a 
proceder às devidas provi-
dências e comunicar às Agên-
cias de Correios, Bancárias, 
aos Escritórios da Escelsa, 
Telemar e demais órgãos 
interessados.

Art. 3º. Caberá ao cadastro 
Municipal Imobiliário, do 
Município de São Mateus, 
Estado do Espírito Santo a 
proceder às devidas provi-
dências e comunicar às Agên-
cias de Correios, Bancárias, 
aos Escritórios da Escelsa, 
Telemar e demais órgãos 
interessados.

LEI:
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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).

LEI:

Art. 2º. A Travessa denomi-
nada Normelia de Palma 
Trataglia, limita-se ao Nor-
te: com a Rua Projeta 3 (Lo-
cal), ao Sul: com a Rua Pro-
jeta 1 (Local), ao Leste: com 
a Quadra D e ao Oeste, com a 
quadra C.

LEI Nº 1.709/2018

DÁ A ATUAL TRAVESSA 
PROJETADA 04 (LOCAL) 
S I T U A D A  N O 
L O T E A M E N T O 
RESIDENCIAL BURITIS 
II, NO BAIRRO AVIAÇÃO, 
A DENOMINAÇÃO DE 
“ T R AV E S S A  J O R I O 
PEREIRA”.

A Mesa Diretora da Câmara 
Municipal de São Mateus, 
Estado do Espírito Santo, no 

LEI Nº 1.708/2018

DÁ A ATUAL TRAVESSA 
PROJETADA 03 (LOCAL) 
S I T U A D A  N O 
L O T E A M E N T O 
RESIDENCIAL BURITIS 
II, NO BAIRRO AVIAÇÃO, 
A DENOMINAÇÃO DE 
“ T R A V E S S S A 
NORMELIA DE PALMA 
TARTAGLIA“.

Art.4.  Esta lei entrará em 
vigor na data de sua Publica-
ção, revogando-se as dispo-
sições em contrário.

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. Fica a atual Travessa 
Projetada 03 (Local) situada 
no Loteamento Residencial 
Buritis II, Bairro Aviação, 
neste Município de São Ma-
teus Estado do Espírito San-
t o ,  d e n o m i n a d a  d e 
“TRAVESSA NORMELIA 
DE PALMA TARTAGLIA”.

Art. 3º. Caberá ao cadastro 
Municipal Imobiliário, do 
Município de São Mateus, 
Estado do Espírito Santo a 
proceder às devidas provi-
dências e comunicar às Agên-
cias de Correios, Bancárias, 
aos Escritórios da Escelsa, 
Telemar e demais órgãos 
interessados.

Art.4.  Esta lei entrará em 
vigor na data de sua Publica-
ção, revogando-se as dispo-
sições em contrário.

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).

uso de suas prerrogativas, ten-
do em vista o que dispõe o Inci-
so XXVII do Art. 25 da Reso-
lução n° 003/2009, datada de 
01/06/2009 – Regimento 
Interno, FAZ SABER que a 
câmara Municipal de São Mate-
us aprovou e a Mesa Diretora 
promulga a seguinte:

Art. 1º. Fica a atual Travessa 
Projetada 04 (Local) situada 
no Loteamento Residencial 
Buritis II, Bairro Aviação, nes-
te Município de São Mateus 
Estado do Espírito Santo, deno-
minada  de  “TRAVESSA 
JORIO PEREIRA”.

Art. 3º. Caberá ao cadastro 
Municipal Imobiliário, do Mu-
nicípio 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:

Art. 2º. A Travessa denomina-
da Jorio Pereira, limita-se ao 
Norte: com a Rua Projeta 1 
(Local), ao Sul: com a Rua Pro-
jeta 2 (Local), ao Leste: com a 
quadra G e ao Oeste, com a 
quadra H.

Art.4.  Esta lei entrará em vi-
gor na data de sua Publicação, 
revogando-se as disposições 
em contrário.

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 Nº 1.710/2018

DÁ A ATUAL TRAVESSA 
PROJETADA 05 (LOCAL) 
S I T U A D A  N O 
L O T E A M E N T O 
RESIDENCIAL BURITIS II, 
NO BAIRRO AVIAÇÃO, A 
D E N O M I N A Ç Ã O  D E 
“TRAVESSA ORLY BRAGA 
PINHEIRO”.

Art. 1º. Fica a atual Travessa 
Projetada 05 (Local) situada 
no Loteamento Residencial 
Buritis II, Bairro Aviação, nes-
te Município de São Mateus 
Estado do Espírito Santo, deno-
minação de “TRAVESSA 
ORLY BRAGA PINHEIRO”.

LEI:

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 Resolu-
ção n° 003/2009, datada de 
01/06/2009 – Regimento 
Interno, FAZ SABER que a 
câmara Municipal de São Mate-
us aprovou e a Mesa Diretora 
promulga a seguinte:

Art. 2º. A Travessa denomina-
da Orly Braga Pinheiro, limi-
ta-se ao Norte: com a Rua Pro-
jeta 2 (Local), ao Sul: com o 
espaço livre uso público 1, ao 
Leste: com a quadra J e ao Oes-
te, com a quadra H.

Art. 3º. Caberá ao cadastro 
Municipal Imobiliário, do Mu-
nicípio de São Mateus, Estado A Mesa Diretora da Câmara 

Municipal de São Mateus, Esta-

LEI Nº 1.712/2018

D Á  A  A T U A L  R U A 
P R O J E TA D A 0 6  ( 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 
V A L É R I A  P E R E I R A 
NOBRE”.

Art. 1º. Fica a atual Rua Proje-
tada 04 (via local) situada no 
Loteamento Residencial Vitá, 
Bairro Aviação, neste Municí-
pio de São Mateus Estado do 
Espírito Santo, denominada de 
“RUA JOVEM BARBOSA 
DA ROCHA”.

Art. 2º. A Rua denominada 
Jovem Barbosa da Rocha, limi-
ta-se ao Norte: com área parti-
cular, ao Sul: com quadra O, ao 
Leste: com área particular (Jua-
rez Pereira) e ao Oeste, com 
uma área particular.

LEI:

Art. 3º. Caberá ao cadastro 
Municipal Imobiliário, do Mu-
nicípio 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.

D Á  A  A T U A L  R U A 
P R O J E TA D A 0 4  ( 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 
J O V E M  B A R B O S A D A 
ROCHA”.

Art.4.  Esta lei entrará em vi-
gor na data de sua Publicação, 
revogando-se as disposições 
em contrário.

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 Nº 1.711/2018

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 Resolu-
ção n° 003/2009, datada de 
01/06/2009 – Regimento 
Interno, FAZ SABER que a 
câmara Municipal de São Mate-
us aprovou e a Mesa Diretora 
promulga a seguinte:

Art.4.  Esta lei entrará em vi-
gor na data de sua Publicação, 
revogando-se as disposições 
em contrário.

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).

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:

Art. 3º. Caberá ao cadastro 
Municipal Imobiliário, do Mu-
nicípio de São Mateus, Estado 

Art. 3º. Caberá ao cadastro 
Municipal Imobiliário, do Mu-
nicípio 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.

Art. 1º. Fica a atual Rua Proje-
tada 10 (via local) situada no 
Loteamento Residencial Vitá, 
Bairro Aviação, neste Municí-
pio de São Mateus Estado do 
Espírito Santo, denominada de 
“RUA ELIZEU VIEIRA DOS 
SANTOS”.

do do Espírito Santo, no uso de 
suas prerrogativas, tendo em 
vista o que dispõe o Inciso 
XXVII do Art. 25 da Resolu-
ção n° 003/2009, datada de 
01/06/2009 – Regimento 
Interno, FAZ SABER que a 
câmara Municipal de São Mate-
us aprovou e a Mesa Diretora 
promulga a seguinte:

Art. 2º. A Rua denominada 
Valéria Pereira Nobre, limita-
se ao Norte: com a quadra L, ao 
Sul: com as quadras H, I e J, ao 
Leste: com área particular (Jua-
rez Pereira) e ao Oeste, com as 
quadras L, N e O do Loteamen-
to Residencial Buritis II

LEI:

Art. 1º. Fica a atual Rua Proje-
tada 06 (via local) situada no 
Loteamento Residencial Vitá, 
Bairro Aviação, neste Municí-
pio de São Mateus Estado do 
Espírito Santo, denominada de 
“ VA L É R I A  P E R E I R A 
NOBRE”.

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 Resolu-
ção n° 003/2009, datada de 
01/06/2009 – Regimento 
Interno, FAZ SABER que a 
câmara Municipal de São Mate-
us aprovou e a Mesa Diretora 
promulga a seguinte:

Art.4.  Esta lei entrará em vi-
gor na data de sua Publicação, 
revogando-se as disposições 
em contrário.

LEI Nº 1.713/2018

D Á  A  A T U A L  R U A 
P R O J E TA D A 1 0  ( 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 
E L I Z E U  V I E I R A D O S 
SANTOS”.

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).

Art. 2º. A Rua denominada 
Elizeu Vieira dos Santos, limi-
ta-se ao Norte: com a Quadra 
F, ao Sul: com a Rua Projetada 
2 (via local), ao Leste: com 
Equipamento Comunitário 1e 
ao Oeste, com a Quadra F.

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).

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.

Art.4.  Esta lei entrará em vi-
gor na data de sua Publicação, 
revogando-se as disposições 
em contrário.

LEI Nº 1.714/2018

DÁ A RUA SITUADA NO 
NATIVO DE BARRA NOVA, 
A D E N O M I N A Ç Ã O D E 
“RUA IZABEL CARDOSO 
COSTA”.

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 Resolu-
ção n° 003/2009, datada de 
01/06/2009 – Regimento 
Interno, FAZ SABER que a 
câmara Municipal de São Ma-
teus aprovou e a Mesa Diretora 
promulga a seguinte:

LEI:

Art. 1º. Fica a atual Rua situa-
da no Nativo de Barra Nova, 
neste Município de São Mate-
us, Estado do Espírito Santo, 
d e n o m i n a d a  d e  “ R U A 
I Z A B E L  C A R D O S O 
COSTA”.

Art.3.  Esta lei entrará em vi-
gor na data de sua Publicação, 
revogando-se as disposições 
em contrário.

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).

DÁ A ATUAL TRAVESSA 
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 
D E N O M I N A Ç Ã O  D E 
“TRAVESSA JOB LOPES 
MACHADO”.

Art. 2º. Caberá ao cadastro 
Municipal Imobiliário, do Mu-
nicípio 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:
Art. 1º. Fica a atual Travessa 

LEI Nº 1.715/2018

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 Resolu-
ção n° 003/2009, datada de 
01/06/2009 – Regimento 
Interno, FAZ SABER que a 
câmara Municipal de São Ma-
teus aprovou e a Mesa Diretora 
promulga a seguinte:

Art.4.  Esta lei entrará em 
vigor na data de sua Publica-
ção, revogando-se as dispo-
sições em contrário.

LEI Nº 1.716/2018

DÁ A ATUAL TRAVESSA 
P R O J E TA D A 0 2  ( V I A 
LOCAL) SITUADA NO 
L O T E A M E N T O 
RESIDENCIAL VITÁ, NO 
BAIRRO AVIAÇÃO, A 
D E N O M I N A Ç Ã O  D E 
“ T R AV E S S A P E D R O 
EVANGELISTA PASSOS”.

LEI:

Art. 2º. A Travessa denomi-
nada Pedro Evangelista Pas-
sos, limita-se ao Norte: com 
a Rua Projeta 05 (via local), 
ao Sul: com a Rua Projetada 
06 (via local), ao Leste: com 
a Travessa Projetada 03 e ao 
Oeste, com Travessa Proje-
tada 06.

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. 1º. Fica a atual Travessa 
Projetada 02 (via local) situ-
ada no Loteamento Residen-
cial Vitá, Bairro Aviação, 
neste Município de São Ma-
teus Estado do Espírito San-
t o ,  d e n o m i n a ç ã o  d e 
“ T R AV E S S A P E D R O 
EVANGELISTA PASSOS”.

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. 3º. Caberá ao cadastro 
Municipal Imobiliário, do 
Município de São Mateus, 
Estado do Espírito Santo a 
proceder às devidas provi-
dências e comunicar às Agên-
cias de Correios, Bancárias, 

Projetada 01 (via local) situ-
ada no Loteamento Residen-
cial Vitá, Bairro Aviação, 
neste Município de São Ma-
teus Estado do Espírito San-
t o ,  d e n o m i n a ç ã o  d e 
“TRAVESSA JOB LOPES 
MACHADO”.

Art. 2º. A Travessa denomi-
nada Job Lopes Machado, 
limita-se ao Norte: com a 
Rua Projeta 01 (via local), ao 
Sul: com a Avenida Projeta-
da 01 (via coletora), ao Les-
te: com área particular (Jua-
rez Pereira) e ao Oeste, com 
Rua Projetada 06 (vai local).

Art. 3º. Caberá ao cadastro 
Municipal Imobiliário, do 
Município de São Mateus, 
Estado do Espírito Santo a 
proceder às devidas provi-
dências e comunicar às Agên-
cias de Correios, Bancárias, 
aos Escritórios da Escelsa, 
Telemar e demais órgãos 
interessados.
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DÁ A ATUAL TRAVESSA 
P R O J E TA D A 0 3  ( V I A 
LOCAL) SITUADA NO 
L O T E A M E N T O 
RESIDENCIAL VITÁ, NO 
BAIRRO AVIAÇÃO, A 
D E N O M I N A Ç Ã O  D E 
“ T R AV E S S A  J O Ã O 
AMORIM”.

Art.4.  Esta lei entrará em 
vigor na data de sua Publica-
ção, revogando-se as dispo-
sições em contrário.

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).

LEI Nº 1.717/2018

aos Escritórios da Escelsa, 
Telemar e demais órgãos 
interessados.

Art. 1º. Fica a atual Travessa 
Projetada 03 (via local) situ-
ada no Loteamento Residen-
cial Vitá, Bairro Aviação, 
neste Município de São Ma-
teus Estado do Espírito San-
t o ,  d e n o m i n a ç ã o  d e 
“ T R AV E S S A  J O Ã O 
AMORIM”.

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:

LEI:

Art.4.  Esta lei entrará em 
vigor na data de sua Publica-
ção, revogando-se as dispo-
sições em contrário.

Art. 2º. A Travessa denomi-
nada João Amorim, limita-
se ao Norte: com a Rua Pro-
jeta 05 (via local), ao Sul: 
com a Rua Projetada 06 (via 
local), ao Leste: com área 
particular (Juarez Pereira) e 
ao Oeste, com Travessa Pro-
jetada 02.

DÁ A ATUAL TRAVESSA 

P R O J E TA D A 0 4  ( V I A 

LOCAL) SITUADA NO 

L O T E A M E N T O 

RESIDENCIAL VITÁ, NO 

BAIRRO AVIAÇÃO, A 

D E N O M I N A Ç Ã O  D E 

“TRAVESSA VERALDO 

CABRAL FREITAS”.

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. 3º. Caberá ao cadastro 
Municipal Imobiliário, do 
Município de São Mateus, 
Estado do Espírito Santo a 
proceder às devidas provi-
dências e comunicar às Agên-
cias de Correios, Bancárias, 
aos Escritórios da Escelsa, 
Telemar e demais órgãos 
interessados.

LEI Nº 1.718/2018

Art. 3º. Caberá ao cadastro 
Municipal Imobiliário, do Mu-
nicípio 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:

Art.2.  Esta lei entrará em vi-
gor na data de sua Publicação.

Sala das Reuniões da Câmara 

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 Resolu-
ção n° 003/2009, datada de 
01/06/2009 – Regimento 
Interno, FAZ SABER que a 
câmara Municipal de São Mate-
us aprovou e a Mesa Diretora 
promulga a seguinte:

Art. 2º. A Travessa denomina-
da Veraldo Cabral Freitas, limi-
ta-se ao Norte: com a Rua Pro-
jeta 04 (via local), ao Sul: com 
a Rua Projetada 05 (via local), 
ao Leste: com área particular 
(Juarez Pereira) e ao Oeste, 
com Travessa Projetada 07 do 
Loteamento Residencial Buri-
tis II.

Art. 1º. Fica a atual Travessa 
Projetada 04 (via local) situada 
no Loteamento Residencial 
Vitá, Bairro Aviação, neste 
Município de São Mateus Esta-
do do Espírito Santo, denomi-
n a ç ã o  d e  “ T R AV E S S A 
V E R A L D O  C A B R A L 
FREITAS”.

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 Resolu-
ção n° 003/2009, datada de 
01/06/2009 – Regimento 
Interno, FAZ SABER que a 
câmara Municipal de São Mate-
us aprovou e a Mesa Diretora 
promulga a seguinte:

LEI:

Art.4.  Esta lei entrará em vi-
gor na data de sua Publicação, 
revogando-se as disposições 
em contrário.

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 Nº 1.719/2018
“TORNA DE UTILIDADE 
PÚBLICA O ROTARY CLUB 
DE SÃO MATEUS – ILHA 
DE GURIRI,  DISTRITO 
4410”.

Art. 1º. Fica declarado de Uti-
lidade Pública o ROTARY 
CLUB DE SÃO MATEUS – 
I L H A  D E  G U R I R I , 
DISTRITO 4410 com sede na 
Rua Oswaldo Manoel Pimenta 
Ramos, S/Nº, Guriri, neste 
Município de São Mateus Esta-
do do Espírito Santo, CNPJ 
sob o nº 12.420.853/0001-61.

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).

D Á  A  A T U A L  R U A 
P R O J E TA D A 0 2  ( 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 
HEURENDINA PIROLA 
MARTINS”.

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 Resolu-
ção n° 003/2009, datada de 
01/06/2009 – Regimento 
Interno, FAZ SABER que a 
câmara Municipal de São Mate-
us aprovou e a Mesa Diretora 
promulga a seguinte:

LEI:

Art. 2º. A Rua denominada 
Heurendina Pirola Martins, 
limita-se ao Norte: com a qua-
dra F, espaço livre uso público 
2 e quadra F, ao Sul: com a qua-
dra C, ao Leste: com área parti-
cular (Juarez Pereira). e ao 
Oeste, com espaço livre uso 
público 1.

Art. 1º. Fica a atual Rua Proje-
tada 02 (via local) situada no 
Loteamento Residencial Vitá, 
Bairro Aviação, neste Municí-
pio de São Mateus Estado do 
Espírito Santo, denominada de 
“ R U A  H E U R E N D I N A 
PIROLA MARTINS”.

Art. 3º. Caberá ao cadastro 
Municipal Imobiliário, do Mu-
nicípio 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 1.720/2018

Art.4.  Esta lei entrará em vi-
gor na data de sua Publicação, 
revogando-se as disposições 
em contrário.

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 Resolu-
ção n° 003/2009, datada de 
01/06/2009 – Regimento 
Interno, FAZ SABER que a 
câmara Municipal de São Mate-
us aprovou e a Mesa Diretora 
promulga a seguinte:

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 Nº 1.721/2018

D Á  A  A T U A L  R U A 
P R O J E TA D A 0 3  ( V I A 
L OC 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 
NATAL MARTINS”.

D Á  A  A T U A L  R U A 
P R O J E TA D A 0 5  ( 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 
IVO BERGER”.

Art.4.  Esta lei entrará em vi-
gor na data de sua Publicação, 
revogando-se as disposições 
em contrário.

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 Nº 1.722/2018

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 Resolu-
ção n° 003/2009, datada de 
01/06/2009 – Regimento 
Interno, FAZ SABER que a 
câmara Municipal de São Mate-
us aprovou e a Mesa Diretora 
promulga a seguinte:

Art. 3º. Caberá ao cadastro 
Municipal Imobiliário, do Mu-
nicípio 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.

Art.4.  Esta lei entrará em vi-
gor na data de sua Publicação, 
revogando-se as disposições 
em contrário.
Sala das Reuniões da Câmara 

Art. 2º. A Rua denominada Ivo 
Berger, limita-se ao Norte: 
com a quadra O, ao Sul: com 
quadra L, ao Leste: com área 
particular (Juarez Pereira) e ao 
Oeste, com as quadras Q, P e O 
do Loteamento Residencial 
Buritis II

Art. 1º. Fica a atual Rua Proje-
tada 05 (via local) situada no 
Loteamento Residencial Vitá, 
Bairro Aviação, neste Municí-
pio de São Mateus Estado do 
Espírito Santo, denominada de 
“RUA IVO BERGER”.

LEI:

Art. 3º. Caberá ao cadastro 
Municipal Imobiliário, do Mu-
nicípio 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:

Art. 1º. Fica a atual Rua Proje-
tada 03 (via local) situada no 
Loteamento Residencial Vitá, 
Bairro Aviação, neste Municí-
pio de São Mateus Estado do 
Espírito Santo, denominada de 
“RUA NATAL MARTINS”.

Art. 2º. A Rua denominada 
Natal Martins, limita-se ao 
Norte: com a auadra L, ao Sul: 
com a Rua Projetada 2 (local), 
ao Leste: com área particular 
(Juarez Pereira) e ao Oeste, 
com equipamento comunitário 
1, equipamento comunitário 2.

Art. 3º. Caberá ao cadastro 
Municipal Imobiliário, do Mu-
nicípio 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.

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 Resolu-
ção n° 003/2009, datada de 
01/06/2009 – Regimento 
Interno, FAZ SABER que a 
câmara Municipal de São Ma-
teus aprovou e a Mesa Diretora 
promulga a seguinte:

D Á  A  A T U A L  R U A 
P R O J E TA D A 0 9  ( 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 
W E N N E T H O  A G U I A R 
SANTOS”.

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 Nº 1.723/2018

LEI:

Art. 1º. Fica a atual Rua Proje-
tada 07 (via local) situada no 
Loteamento Residencial Vitá, 
Bairro Aviação, neste Municí-
pio de São Mateus Estado do 
Espírito Santo, denominada de 
“ B E I L T O N  J O R G E 
PIROLA”.

Art. 2º. A Rua denominada 
Beilton Jorge Pirola, limita-se 
ao Norte: com as quadras I e J, 
ao Sul: com as quadras H e G, 
ao Leste: com a Rua Projeta 6 
(via local) e ao Oeste, com a 
Rua Projeta da 6 (via local).

D Á  A  A T U A L  R U A 
P R O J E TA D A 0 7  ( 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 
BEILTON JORGE PIROLA”.

Art.4.  Esta lei entrará em vi-
gor na data de sua Publicação, 
revogando-se as disposições 
em contrário.

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 Nº 1724/2018

LEI:

Art. 1º. Fica a atual Rua Proje-

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 Resolu-
ção n° 003/2009, datada de 
01/06/2009 – Regimento 
Interno, FAZ SABER que a 
câmara Municipal de São Ma-
teus aprovou e a Mesa Diretora 
promulga a seguinte:

tada 09 (via local) situada no 
Loteamento Residencial 
Vitá, Bairro Aviação, neste 
Município de São Mateus 
Estado do Espírito Santo, 
d e n o m i n a d a  d e 
“WENNETHO AGUIAR 
SANTOS”.

Art. 2º. A Rua denominada 
Wennetho Aguiar Santos, 
limita-se ao Norte: com as 
quadras H e G, ao Sul: com a 
quadra F e o equipamento 
comunitário 2, ao Leste: 
com a quadra F e o equipa-
mento comunitário 2 e ao 
Oeste, com espaço livre uso 
público 1.

Art. 3º. Caberá ao cadastro 
Municipal Imobiliário, do 
Município de São Mateus, 
Estado do Espírito Santo a 
proceder às devidas provi-
dências e comunicar às Agên-
cias de Correios, Bancárias, 
aos Escritórios da Escelsa, 
Telemar e demais órgãos 
interessados.

Art.4.  Esta lei entrará em 
vigor na data de sua Publica-
ção, revogando-se as dispo-
sições em contrário.

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).

LEI Nº 1.725/2018

“ D I S P Õ E  S O B R E  A 
D E N O M I N A Ç Ã O  D O 
C E I M –  C E N T R O D E 
EDUCAÇÃO INFANTIL 
M U N I C I PA L S A N T O 
ANTÔNIO”.

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:

                         LEI:

Art. 1º. Fica o conhecido 
CEIM – Centro de Educação 
Infantil Municipal, situado 
no Loteamento Caiçaras, 
Bairro Santo Antônio neste 
Município de São Mateus, 
Estado do Espírito Santo, 
denominado de “CEIM 
SANTO ANTÔNIO”.

Art.4.  Esta lei entrará em 
vigor na data de sua Publica-
ção.

Art. 3º. A presente denomi-
nação deverá tornar-se pú-
blica através da afixação de 
placa, podendo ainda ser 
pintura na fachada e/ou mu-
ro do CEIM.

Sala das Reuniões da Câma-

Art. 2º. O CEIM Santo Antô-
nio limita-se ao Norte: com a 
Rua Padre Angelo Compri, 
ao Sul: com a Rua Mara-
nhão, ao Leste: com a Rua 
Projetada e ao Oeste com a 
Rua Padre Angelo Compri.

continua na próxima página
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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. 1º. Fica a atual Travessa 
Projetada 06 (local) situada 
no Loteamento Residencial 
Vitá, Bairro Aviação, neste 
Município de São Mateus 
Estado do Espírito Santo, 
d e n o m i n a ç ã o  d e 
“ T R AV E S S A  J O Ã O 
NORBERTO BATISTA DE 
DEUS”.

LEI Nº 1.726/2018

DÁ A ATUAL TRAVESSA 
P R O J E T A D A  0 6  
S I T U A D A  N O 
L O T E A M E N T O 
RESIDENCIAL VITÁ, NO 
BAIRRO AVIAÇÃO, A 
D E N O M I N A Ç Ã O  D E 
“ T R AV E S S A  J O Ã O 
NORBERTO BATISTA DE 
DEUS”.

Art. 2º. A Travessa denomi-
nada João Norberto Batista 
de Deus, limita-se ao Norte: 
com a Rua Projeta 05 (via 
local), ao Sul: com a Rua 
Projetada 06 (via local), ao 
Leste: com Travessa Proje-
tada 02 do Loteamento Resi-
dencial Vitá e ao Oeste, com 
a Avenida Projetada do Lote-
amento Residencial Buritis 
II.

Art.4.  Esta lei entrará em 
vigor na data de sua Publica-
ção, revogando-se as dispo-
sições em contrário.

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).

LEI:

LEI Nº 1.727/2018

DÁ A ATUAL TRAVESSA 
PROJETADA 07 SITUADA 
N O  L O T E A M E N T O 
RESIDENCIAL BURITIS 
II, NO BAIRRO AVIAÇÃO, 
A DENOMINAÇÃO DE 
“TRAVESSA DIAULA 
DOS ANJOS”.

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:

A Mesa Diretora da Câmara 
Municipal de São Mateus, 
Estado do Espírito Santo, no 
uso de suas prerrogativas, 
tendo em vista o que dispõe 

Art. 3º. Caberá ao cadastro 
Municipal Imobiliário, do 
Município de São Mateus, 
Estado do Espírito Santo a 
proceder às devidas provi-
dências e comunicar às Agên-
cias de Correios, Bancárias, 
aos Escritórios da Escelsa, 
Telemar e demais órgãos 
interessados.

Art. 1º. Fica a atual Travessa 
Projetada 07 situada no Lotea-
mento Residencial Buritis III, 
Bairro Aviação, neste Municí-
pio de São Mateus Estado do 
Espírito Santo, denominação 
de “DIAULA DOS ANJOS”.

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).

Art.4.  Esta lei entrará em vi-
gor na data de sua Publicação, 
revogando-se as disposições 
em contrário.

LEI Nº 1.728/2018

“ D I S P Õ E  S O B R E  A 
P R O I B I Ç Ã O  D E 
F O R N E C I M E N T O  D E 
C A N U D O S 
CONFECCIONADOS EM 
MATERIAL PLÁSTICO E 
D Á  O U T R A S 
PROVIDÊNCIAS”.

 LEI:

Art. 1º. Fica proibido no Muni-
cípio de São Mateus/ES o for-
necimento de canudos de mate-
rial plástico aos clientes de 
hotéis, restaurante, lanchone-
tes, bares e similares, padarias, 
barracas de praia e vendedores 
ambulantes entre outros esta-
belecimentos comerciais.

Art. 2º. A Travessa denomina-
da Diaula dos Ajos, limita-se 
ao Norte: com a Rua Projeta 04 
(via local), ao Sul: com a Rua 
Projetada 05 (via local), ao 
Leste: com Travessa Projetada 
04 do Loteamento Residencial 
Vitá, e ao Oeste, com Travessa 
Projetada 04 e 05 do Lotea-
mento Residencial Loteamen-
to Residencial Buritis II.

Parágrafo único. As disposi-
ções desta lei aplicam-se 
igualmente aos clubes notur-
nos, salões de dança e eventos 
musicais de qualquer espécie.

Art. 3º. Caberá ao cadastro 
Municipal Imobiliário, do Mu-
nicípio 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.

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 Resolu-
ção n° 003/2009, datada de 
01/06/2009 – Regimento 
Interno, FAZ SABER que a 
câmara Municipal de São Mate-
us aprovou e a Mesa Diretora 
promulga a seguinte:

Art. 2º. Em lugar dos canudos 
de plástico poderão ser forne-
cidos canudos em papel reci-
cláveis, material comestível, 

o Inciso XXVII do Art. 25 da 
Resolução n° 003/2009, data-
da de 01/06/2009 – Regimento 
Interno, FAZ SABER que a 
câmara Municipal de São Mate-
us aprovou e a Mesa Diretora 
promulga a seguinte:

LEI:

II – na segunda advertência e 
multa equivalente a 100 (cem) 
Unidade Fiscal do Município 
de São Mateus – UFSM.

LEI Nº 1.729/2018

DÁ AO ATUAL ESPAÇO 
LIVRE USO PÚBLICO 01, 
S I T U A D O  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 
D E N O M I N A Ç Ã O  D E 
“ P R A Ç A  C A R L O S 
MENELLI” 

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 Resolu-
ção n° 003/2009, datada de 
01/06/2009 – Regimento 
Interno, FAZ SABER que a 
câmara Municipal de São Mate-
us aprovou e a Mesa Diretora 
promulga a seguinte:

I – na primeira advertência e 
multa equivalente a 50 (cin-
qüenta) Unidade Fiscal do Mu-
nicípio de São Mateus – 
UFSM. 

Art. 3º. A infração às disposi-
ções desta lei acarretará as se-
guintes penalidades. 

Art. 4º. Esta lei entrará em vi-
gor na data de sua Publicação 
revogando-se as disposições 
em contrário.

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).

ou biodegradável, embalado 
individualmente em envelopes 
hermeticamente fechados fei-
tos do mesmo material. 

LEI:

Art. 1º. Fica o atual Espaço 
Livre uso Público 01, situado 
no Loteamento Residencial 
Vitá no Bairro Aviação, neste 
Município de São Mateus Esta-
do do Espírito Santo, denomi-
nada de “PRAÇA CARLOS 
MENELLI” 

Art. 2º. A Praça denominada 
Carlos Menelli limita-se ao 
Norte: com a quadra G do Lote-
amento Residencial Vitá; ao 
Sul: com a quadra B do Lotea-
mento Residencial Vitá, ao 
Leste: com a quadra F do Lote-
amento Residencial Vitá e ao 
Oeste com a Avenida Projetada 
01.

Art. 3º. Caberá ao cadastro 
Municipal Imobiliário, do Mu-
nicípio 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.

Art.4.  Esta lei entrará em vi-
gor na data de sua Publicação, 
revogando-se as disposições 
em contrário.

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 Nº 1.730/2018

DÁ AO ATUAL ESPAÇO 
LIVRE USO PÚBLICO 01, 
S I T U A D O  N O 
L O T E A M E N T O 
RESIDENCIAL BURITIS II 
NO BAIRRO AVIAÇÃO, A 
D E N O M I N A Ç Ã O  D E 
“PRAÇA MARIA CORREIA 
MONTEIRO” 

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 Resolu-
ção n° 003/2009, datada de 
01/06/2009 – Regimento 
Interno, FAZ SABER que a 
câmara Municipal de São Mate-
us aprovou e a Mesa Diretora 
promulga a seguinte:

LEI:

Art. 1º. Fica o atual Espaço 
Livre uso Público 01, situado 
no Loteamento Residencial 
Buritis II no Bairro Aviação, 
neste Município de São Mate-
us Estado do Espírito Santo, 
denominada de “PRAÇA 
M A R I A  C O R R E I A 
MONTEIRO” 

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).

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 Resolu-
ção n° 003/2009, datada de 
01/06/2009 – Regimento 
Interno, FAZ SABER que a 
câmara Municipal de São Mate-
us aprovou e a Mesa Diretora 
promulga a seguinte:

LEI Nº 1.731/2018

D Á  A  A T U A L  R U A 
PROJETADA SITUADA NO 
B A I R R O  S A N T O 
A N T O N I O ,  A 
DENOMINAÇÃO DE “RUA 
VICENTE ZULIANE”.

Art. 3º. Caberá ao cadastro 
Municipal Imobiliário, do Mu-
nicípio 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.

Art. 2º. A Praça denominada 
Maria Correia Monteiro limi-
ta-se ao Norte: com as quadras 
H e J do Loteamento Residen-
cial Buritis II; ao Sul: com a 
Avenida Alexandre Pereira do 
Loteamento Residencial Buri-
tis I, ao Leste: com a quadra A 
do Loteamento Residencial 
Buritis II e ao Oeste com a Qua-
dra F do Loteamento Residen-
cial Buritis II.

Art.4.  Esta lei entrará em vi-
gor na data de sua Publicação, 
revogando-se as disposições 
em contrário.

LEI:

Art. 1º. Fica a atual Rua Proje-
tada situada no Bairro Santo 
Antônio, neste Município de 
São Mateus Estado do Espírito 
Santo, denominada de “RUA 
VICENTE ZULIANE”.

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. 2º. A Rua denominada 
Vicente Zuliane, limita-se ao 
Norte: com a Avenida Dom 
José Dalvit, ao Sul: com a Tra-
vessa Copa 70, ao Leste: com a 
Travessa Copa 70 e ao Oeste, 
com a Rua Albino Pinheiro da 
Silva.

Art. 3º. Caberá ao cadastro 
Municipal Imobiliário, do Mu-
nicípio 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.

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 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 Resolu-
ção n° 003/2009, datada de 
01/06/2009 – Regimento 
Interno, FAZ SABER que a 
câmara Municipal de São Ma-
teus aprovou e a Mesa Diretora 
promulga a seguinte:

Art.4.  Esta lei entrará em vi-
gor na data de sua Publicação, 
revogando-se as disposições 
em contrário.

Art. 2º. A Rua denominada 
Laura 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 espa-
ço livre uso público 1.

LEI:

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”.

Art. 3º. Caberá ao cadastro 
Municipal Imobiliário, do Mu-
nicípio 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.

Sala das Reuniões da Câmara 
Municipal de São Mateus, Esta-
do do Espírito Santo, aos 22 

Art.4.  Esta lei entrará em vi-
gor na data de sua Publicação, 
revogando-se as disposições 
em contrário.

 

 
I – conter a identificação dos 
autores, seus meios para 
contato, bem como a especi-
ficação da sugestão; e

§ 1° - As sugestões, referidas 
no caput, devem observar os 
seguintes requisitos:

 
§ 3° - Não serão aceitas su-
gestões sem a devida identi-
ficação dos autores.

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

§ 2° - Associações, sindica-
tos, ONGs, partidos políti-
cos ou qualquer entidade da 
sociedade civil poderão se 
registrar como autoras de 
sugestões.

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.

 

 

II – serem efetuadas por me-
io do preenchimento de for-
mulário eletrônico, disponi-
bilizado no site da Câmara 
de Vereadores, podendo o 
formulário ser solicitado, 
via e-mail ou pessoalmente, 
na Secretaria da Câmara de 
Vereadores.

Art. 6°. A Mesa Diretora da 
Câmara de Vereadores, bem 
como as Comissões Perma-
nentes ou os vereadores indi-
vidualmente, poderão se 
valer das sugestões catalo-
gadas junto ao Banco de Idei-
as Legislativa para elaborar 
e protocolar projetos de lei 
ordinária, projetos de lei 
complementar, projetos de 
emenda à Lei Orgânica, 
emendas, projetos de decre-
to legislativo ou projetos de 
resolução.
 

 

 

interessado poderá cadastrar 
sugestões junto ao Banco de 
Ideias Legislativa.

Parágrafo único. Caberão 
aos integrantes do Poder 
Legislativo avaliar a perti-
nência, viabilidade e impor-
tância das sugestões proto-
coladas junto ao Banco de 
Ideias Legislativa, bem co-
mo o instrumento jurídico 
mais adequado, em caso de 
decidirem se valer destas.
 

Vice-Presidente

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

CARLOS ALBERTO 
GOMES ALVES

1° Secretário

AQUILES MOREIRA

 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).

2° Secretário  

 

Presidente

JORGE LUIZ RECLA DE 
JESUS

JOZAIL FUGULIN
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Mostramos a NOTÍCIA
e lideramos a .AUDIÊNCIA

www.FANOTICIAS.com.br

NOTCIAS

Líder em acesso no Norte
Noroeste  5º maiore . E

site do Espírito Santo.fo
nt

e:
 a

le
xa

.c
om

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!


