
Entre os mais de 2.785 curados da doença, os casos do sexo masculino lide-
ram as estatísticas, conforme os dados da Sesa.
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VITÓRIA – O Espírito 
Santo já conta com 24 fá-
bricas de chocolate. O le-
vantamento que Instituto 
Capixaba de Pesquisa, 
Assistência Técnica e 
Extensão Rural (Incaper) 
teve acesso foi elaborado 
pelo cacauicultor de Linha-
res Emir de Macedo Gomes 
Filho. 

O Estado é o terceiro mai-
or produtor de cacau do Bra-
sil. A produção capixaba 
vem crescendo não apenas 
em quantidade, mas princi-
palmente, em qualidade. E 
o incentivo à produção de 
amêndoas de qualidade e a 
abertura de novas fábricas 
contribuem para o fortale-
cimento da cadeia produti-
va do cacau no Estado.

“O aprimoramento das 
amêndoas agrega valor aos 
produtos que utilizam o ca-
cau como matéria-prima e, 
consequentemente, melho-
ra a rentabilidade do produ-
tor. Somente com uma 
amêndoa de qualidade é 
que se consegue um choco-
late de qualidade. A busca 
pela valorização do produ-
to, pela agregação de valor, 
é responsável pelo aumento 
no número de fábricas de 
chocolate no Estado. O agri-
cultor não quer só vender 
amêndoa, ele quer chegar 
ao produto nal”, disse 
Lucas Calazans, extensio-
nista do Incaper e referên-
cia capixaba na área de caca-
uicultura.

O empreendedorismo 
dos cacauicultores do Espí-
rito Santo é outro fator pre-
ponderante para o aumento 
do número de fábricas de 
chocolates no Estado. Se-
gundo Calazans, as fábricas 
são, em sua maioria, de agri-

ESPÍRITO SANTO JÁ CONTA
COM 24 MARCAS DE CHOCOLATE

cultores que produzem ca-
cau e fazem seu próprio 
chocolate. “As pessoas es-
tão procurando fazer seu 
próprio chocolate, seja por 
curiosidade, por paixão, ou 
pela agregação de valor. 
Um quilo de amêndoa é 
vendido por cerca de R$ 
10,00. Já um quilo de cho-
colate de qualidade sai por 
cerca de R$ 100,00”, acres-
centou o extensionista do 
Incaper.

Porém, apesar de pro-
missor, o mercado oferece 
diversos desaos. “Existe 
um gargalo enorme, que é o 
produtor chegar ao ponto 
de fazer o chocolate. Não se 
descobre do dia pra noite: 
precisa de muito tempo, 
investimento, curso, dedi-
cação, tentativas e erros até 
agradar o paladar. Quem 
faz chocolate hoje passou 
por uma jornada grande. 
Outro desao é vender esse 
chocolate. Quantas barras 
de chocolate, quantos qui-
los, o brasileiro come por 
ano? Mesmo quem gosta 
muito de chocolate, não 
consome tanto assim. Um 
chocolate mais caro nor-
malmente tem maior teor 
de cacau, é mais puro, e 
nem todo mundo compra”, 
pontuou Calazans.

• 23 - Rio Doce/Popermayer/Linhares
• 24 - Cacau Chauã/Miguel Português

• 20 - Chocolate Ana Bandeira
• 21 - Familia Ximenes
• 22- Lamberti

• 6 - Chocolates Anchieta/Edson

• 11 -M anah/Guilherme Resende/Linhares

• 13 - Ateliê dos Chocolates/Renato/Pedra Azul

• 1 - Cacau em Cor/Emir Filho/Linhares

• 18 - Faccínio Chocolates/São Gabriel Palha

• 4 - Cascatinha/Colatina
• 5 - Pepê/ Santa Teresa

VEJA QUAIS SÃO AS 24 NOVAS MARCAS 
DE CHOCOLATE CAPIXABAS:

• 2 - Espírito Cacau/Paulo Gonçalves/Serra
• 3 - Chocolates Espírito Santo/José Manoel/Iconha

• 7 - Perobas Cacau/Soeiro/Linhares
• 8 - Barcaça/Fernando Buffon/Linhares
• 9 - Floresta Cacau/Luiz Soresini/Aracruz
• 10 - Rumas/Licione/Linhares

• 12 - d’ Cacau/Érica Rangel

• 14 - Piul Chocolates/Venda Nova
• 15 - Cacalmenara/Colatina
• 16 - Ibiraçu Cacau/Lucia/José Nelson
• 17 - Reinholz Chocolates/Fabiana/Colatina

• 19 - Santo Cacau/Vitória

Contarato propõe
projeto que
criminaliza
hostilização de
profissionais
de imprensa

Nos últimos anos, multi-
plicam-se as violências, 
ofensas e ameaças cometi-
das contra prossionais de 
imprensa, agressões mar-

VITÓRIA – Projeto de 
lei apresentado pelo sena-
dor Fabiano Contarato (Re-
de-ES) inclui no Código 
Penal um artigo que crimi-
naliza a hostilização a pro-
ssionais de imprensa 
praticada com o m de 
impedir ou dicultar sua 
atuação. A pena xada pela 
proposta será de detenção, 
de um a seis meses, e mul-
ta. Se o fato consistir em 
violência ou vias de fato, 
que, por sua natureza ou 
pelo meio empregado, se 
considerem aviltantes, a 
pena será de detenção, de 
três meses a um ano, e mul-
ta, além da pena correspon-
dente à violência ou amea-
ça.

cadas por intolerância cres-
cente. Para Contarato, a 
legislação deve ser revista 
para proteger tanto a pes-
soa do trabalhador alvo da 
ação criminosa, quanto 
para salvaguardar a liber-
dade de imprensa, que é 
uma garantia imprescindí-
vel ao bem jurídico de aces-
so à informação garantido 
pela Constituição Federal.

"O Estado democrático 
de Direito não subsiste em 
um cenário no qual a hosti-
lidade se transforma em 
arma para tentar silenciar 
opiniões, dados ou fatos 
que desagradem a um de-
terminado grupo. Não há 
democracia e dissemina-
ção da informação sem 
uma imprensa livre e atu-
ante, sem que veículos de 
comunicação consigam 
cumprir sua missão", ar-
ma o senador.

Ibope mostra percepção
de brasileiros em
relação a covid-19

SÃO PAULO – Cerca de 
72% dos brasileiros acham 
que os alunos só devem vol-
tar às aulas presenciais após 
a disponibilidade de uma 
vacina contra o novo coro-
navírus, de acordo com pes-
quisa do Ibope.

Em relação as medidas de 
prevenção e combate ao 
vírus, 83% concordam que 
as pessoas têm o dever de 
respeitar os protocolos de 
segurança, como o uso de 

Foram entrevistadas pes-
soas das classes A, B e C, 
com 18 anos ou mais. O estu-
do, feito a pedido do jornal 
O Globo, foi realizado pela 
internet, respeitando as me-
didas de isolamento social.

A pesquisa vai além da 
Educação e mostra outras 
percepções dos brasileiros 
em relação a covid-19. Da-
dos apontam que 71% con-
cordam que o impacto da 
pandemia na vida dos brasi-
leiros foi muito pior do que 
o esperado.

Em relação a política, 
59% concordam que a pan-
demia irá inuenciar o voto 
nas próximas eleições. Os 
entrevistados foram questi-
onados também sobre o prin-
cipal responsável pela situa-
ção da pandemia no Brasil, 
que já resultou em mais de 
100 mil mortes.  A popula-
ção é a principal culpada 
para 38% dos entrevistados; 
33% aponta o presidente 
Jair Bolsonaro como o cau-
sador; 12% culpou os go-
vernadores dos estados; 2% 
ressaltou a culpa dos prefei-
tos das cidades brasileiras; e 
apenas 1% apontou deputa-
dos, senadores, além de em-
presas e empresários, como 
os motivadores do aumento 
contínuo de óbitos. Outros 
12% não souberam respon-
der.

máscaras em locais públi-
cos. Mais da metade da po-
pulação (58%) acredita que 
a ciência será mais valoriza-
da após a pandemia.
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Alvorada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . . . . . . . . 1
LOCALIDADE CONFIRMADOS CURADOS ÓBITOS

Arnaldo Bastos . . . . . . . . . . . . . . 9 . . . . . . . . . . . . . . . 9 . . . . . . . . . . . . 0
Aroeira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 . . . . . . . . . . . . . . 19 . . . . . . . . . . . 1
Assentamento XIII de Setembro . 2 . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . 0
Aviação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 . . . . . . . . . . . . . . 38 . . . . . . . . . . . 0

Barra Seca . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . 0

Ayrton Senna . . . . . . . . . . . . . . . 49 . . . . . . . . . . . . . . 40 . . . . . . . . . . . 0
Barra Nova . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 . . . . . . . . . . . . . . 9 . . . . . . . . . . . . 0

Boa Vista. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 . . . . . . . . . . . . . 103 . . . . . . . . . . 4

Beira Rio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 . . . . . . . . . . . . . . . 7 . . . . . . . . . . . . 0
Bela Vista . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . . . 0

Buritis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0

Caiçaras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 . . . . . . . . . . . . . . . 7 . . . . . . . . . . . . 0

Bom Sucesso . . . . . . . . . . . . . . . 80 . . . . . . . . . . . . . . 64 . . . . . . . . . . . 0

Cacique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 . . . . . . . . . . . . . . 27 . . . . . . . . . . . 1

CASOS CONFIRMADOS POR LOCALIDADE
Centro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 . . . . . . . . . . . . . . 62 . . . . . . . . . . . 4
Carapina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 . . . . . . . . . . . . . . 35 . . . . . . . . . . . 1

Colina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 . . . . . . . . . . . . . . . 7 . . . . . . . . . . . . 0
Comunidade Espírito Santo. . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . 0
Córrego da Areia . . . . . . . . . . . . . 5 . . . . . . . . . . . . . . . 5 . . . . . . . . . . . . 0
Córrego Grande . . . . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . 0
Cricaré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . 1
Eldorado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . . . 0
Esplanada (Seac) . . . . . . . . . . . . 45 . . . . . . . . . . . . . . 37 . . . . . . . . . . . 1

Chácara do Cricaré (Inocoop). . . . 25 . . . . . . . . . . . . . . 23 . . . . . . . . . . . 1

Guriri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472 . . . . . . . . . . . . . 390 . . . . . . . . . . 14
Forno Velho (Cohab) . . . . . . . . . . 84 . . . . . . . . . . . . . . 69 . . . . . . . . . . . 2
Fátima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 . . . . . . . . . . . . . . 59 . . . . . . . . . . . 1

Confira a lista completa em:
www.FANOTICIAS.com.br

SÃO MATEUS – O mu-
nicípio ultrapassou a marca 
de 2.700 pessoas curadas do 
novo coronavírus, na tarde 
desta sexta-feira (11). Os 
dados do Painel Covid-19, 
da Secretaria de Estado da 
Saúde (Sesa), mostram que 
2.785 pacientes que foram 
infectados pelo vírus no mu-
nicípio estão recuperados. 

São Mateus tem 2.924 
casos conrmados da doen-
ça, segundo os dados da Se-
sa, o que representa uma ta-
xa de 95,2% de recuperação 
dos pacientes. A cidade per-
deu 75 moradores por conta 
da Covid-19.

Entre os mais de 2.785 
curados da doença, os casos 
do sexo masculino lideram 
as estatísticas, conforme os 
dados da Sesa. A faixa etária 
com maior número de pes-

COVID-19: MUNICÍPIO
PASSA DOS 2.750 CURADOS

Boa Vista - 116

Bom Sucesso - 79

Fátima – 66

Guriri - 460

VEJA OS 10 BAIRROS 
COM MAIS CURADOS 

EM SÃO MATEUS

Sernamby - 186

Rancho de Telha – 496

Cohab - 86
Vila Nova – 79

Centro - 77
Vitória - 75

Rancho de Telha é a loca-
lidade com mais pessoas que 
venceram a batalha contra o 
vírus, com 496 recupera-
ções. O Balneário de Guriri 
vem logo atrás com 460 e o 
Sernamby tem 186.

soas recuperadas vai dos 30 
aos 39 anos.

Foram conrmados mais 
21 casos e 33 curas de coro-
navírus em São Mateus nesta 
sexta-feira (11).  O Municí-
pio chegou a 2.924 casos 

MUNICÍPIO PERTO 
DE ALCANÇAR 3 MIL 

CASOS DE 
CORONAVÍRUS

conrmados, 10.250 casos 
noticados, destes 3.457 
foram descartados, 1.856 são 
suspeitos em investigação, 
2.013 foram encerrados, 
2.785 foram curados e há 75 
óbitos conrmados. Dos 
casos suspeitos, 1.841 estão 
em isolamento domiciliar e 
15 em tratamento hospitalar.

Entre os mais de 2.785 curados da doença, os casos do 
sexo masculino lideram as estatísticas, conforme os 
dados da Sesa.

Até o momento, 108.642 
pessoas estão curadas e 
334.409 testes foram feitos. 
Além disso, há 88.967 casos 
suspeitos e outros 156.849 

VITÓRIA – O Espírito 
Santo registrou, até esta sexta-
feira (11), 3.332 mortes por 
Covid-19. O número de casos 
c o n  r m a d o s  c h e g o u  a 
118.814. O índice de letalida-
de da doença no Estado é de 
2,8%. Os dados foram divul-
gados na plataforma Painel 
Covid-19, do Governo do 
Estado.

Na comparação com os 
dados divulgados nesta quin-
ta-feira (10), o aumento é de 
18 mortes e 676 novos casos 
da doença.

As novas conrmações não 
signicam, necessariamente, 
que as mortes e casos aconte-
ceram de um dia para o outro, 
mas que foram contabilizadas 
no sistema neste período.

ES CHEGA A 3.332 MORTES E 118.814
CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19

foram descartados.

BAIRROS E 
MUNICÍPIOS COM 

MAIS CASOS

O sistema usado pelo Espí-
rito Santo para atualizar os 
números também contabiliza 
pacientes residentes em outros 
estados que zeram a testa-
gem em cidades capixabas.

O município com o maior 
número de casos é Vila Velha 
(16.575), depois Vitória 
(14.329), Serra (14.283), Cari-
acica (11.129) e Linhares 
(6.478).

No ranking dos bairros, 

Vale ressaltar que a conr-
mação de casos é lançada no 
sistema utilizado pelo Gover-
no do ES no dia referente à 
coleta da amostra do paciente, 
enquanto a divulgação para o 
público externo ocorre apenas 
no dia que sai o resultado posi-
tivo para a doença.

O maior número de casos 

PROFISSIONAIS DE 
SAÚDE

MORTES

Jardim Camburi, em Vitória, 
lidera com 1.958 casos. Em 
seguida está a Praia da Costa, 
em Vila Velha, com 1.810. 
Depois, vem Itapuã (1.211), 
também em Vila Velha. Jar-
dim da Penha (1.024), em Vitó-
ria, e Praia de Itaparica (994), 
em Vila Velha, vêm em segui-
da.

De acordo com o painel, 
15.644 prossionais de saúde 
do Espírito Santo testaram 
positivo para Covid-19.

Os municípios que regis-
traram o maior número de 
mortes até agora foram Vila 
Velha (486), Serra (484), Cari-
acica (429), Vitória (413) e 
Cachoeiro de Itapemirim 
(163).

está em Vitória, que tem 2.502 
prossionais da saúde com a 
doença. Em Vila Velha, são 
2.492, e na Serra, 2.240. Cari-
acica tem 1.376 registros de 
prossionais da saúde com 
coronavírus. O painel tam-
bém mostra 41 mortes entre 
prossionais da saúde.

LEITOS

No detalhamento por re-
gião de saúde, a Região Norte 
tem o maior percentual de 
ocupação dos leitos de UTI 
para Covid, 67,95%. Já os 
leitos de enfermaria estão 
46,88% ocupados na mesma 
região.

Em todo o Espírito Santo, a 
taxa de ocupação dos leitos de 
UTI destinados a pacientes 
com Covid-19  es tá  em 
63,86% nesta sexta. Ao todo, 
364 pacientes estão interna-
dos em leitos de UTI e 243 em 
leitos de enfermaria.

PINHEIROS – Onze inte-
grantes da mesma organiza-
ção criminosa foram detidos, 
na manhã desta sexta-feira 
(11), durante uma operação 
deagrada pela equipe da 
Delegacia de Polícia (DP) de 
Pinheiros e com apoio da 17ª 
Delegacia Regional de Nova 
Venécia, da Coordenadora de 
Recursos Especiais (Core), 
do 2º Batalhão da Polícia Mi-
litar e da Secretaria da Justiça 
(Sejus), totalizando 74 poli-
ciais e agentes, além de três 
cães farejadores. Foram cum-
pridos 12 mandados de busca 
e apreensão e 10 mandados 
de prisão preventiva. Entre os 

OPERAÇÃO CONJUNTA DESARTICULA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Durante o cumprimento 
dos mandados de busca, fo-
ram apreendidos, aproxima-
damente, R$ 6 mil proveni-
ente do tráco de drogas, um 
veículo automotor, duas pis-
tolas calibre 380, 84 muni-
ções, diversos celulares e, 
aproximadamente, 100 bu-
chas de maconha.

“Essa operação foi dividi-
da em fases e há aproximada-
mente dois meses zemos 
outras prisões e apreensões 
na região. A ação foi muito 

detidos estão dois primos, um 
com 24 anos e outro com 27, 
apontados como chefes de 
uma organização criminosa.

Dos dez mandados de pri-
são cumpridos, três são de 
suspeitos que já estão no sis-
tema prisional. “Eles foram 
presos há 15 dias pelos cri-
mes de tráco de drogas e 
porte ilegal de arma de fogo. 
Já nesta sexta-feira (11), fo-
mos à Penitenciária Regional 
de São Mateus para que os 

importante para desarticular 
essa organização criminosa 
suspeita de atuar no tráco de 
drogas e homicídios na re-
gião norte do Estado e que 
tinha como base o município 
de Pinheiros”, armou o 
titular da DP de Pinheiros, 
delegado Leonardo Ávila.

Todos os detidos foram 
encaminhados à Penitenciá-
ria Regional de São Mateus 
(PRSM), onde permanecem 
à disposição da Justiça.

Entre os outros sete deti-
dos, dois também foram autu-
ados, em agrante, por trá-
co de drogas. “Além desses, 
mais quatro pessoas também 
foram presas, em agrante, 
durante as buscas pelos cri-
mes de tráco de drogas, 
porte ilegal de armas e orga-
nização criminosa”, disse 
Ávila.

mandados de prisão fossem 
cumpridos”, explicou o dele-
gado.

Casagrande anuncia
implantação do SAMU
em São Mateus e mais
10 cidades do
Norte do Estado

A Secretaria da Saúde 
(Sesa) vem trabalhando para 
a expansão do Serviço de 
Atendimento Móvel de 
Urgência (SAMU 192) para 
todo Espírito Santo, por me-
io da instituição do progra-
ma “SAMU para todos”. O 
Decreto Nº 4548-R, que cria 
do programa, foi publicado 
no Diário Ocial de 13 de 
dezembro de 2019.

Para esta nova publica-
ção, serão beneciados os 
municípios de Boa Esperan-
ça, Conceição da Barra, Ja-
guaré, Montanha, Mucurici, 
Nova Venécia, Pedro Caná-
rio, Pinheiros, Ponto Belo, 
São Mateus e Vila Pavão. O 
investimento contará com o 
conanciamento de custeio 
e investimento anual de apro-
ximadamente R$ 8,7 mi-
lhões, entre Estado e muni-
cípios conforme o Decreto 
Nº4548-R. 

“Com mais este edital, 
todos os 14 municípios da 
região norte de saúde serão 
contemplados com a expan-
são do SAMU para todos. 
Pelo Consórcio CIM Norte, 
serão 11 municípios e pelo 
Consórcio CIM Noroeste 
mais três, podendo, assim, 
garantir à ampliação ao aces-

VITÓRIA – O Governo 
do Estado publicou no Diá-
rio Ocial do Estado o cha-
mamento público para a sele-
ção de Organização Social 
visando à celebração de con-
trato de gestão para o geren-
ciamento, operacionaliza-
ção e execução das ações e 
serviços do SAMU 192 em 
11 municípios da região nor-
te de saúde por meio do Con-
sórcio Público da Região 
Norte do Espírito Santo, o 
CIM Norte. 

As regiões central e sul de 
saúde do Estado também 
estão com processos de cha-
mamento público em anda-
mento para a expansão do 
Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (SAMU 
192).

Ainda segundo o superin-
tendente, estão previstas 15 
unidades de suporte básico e 
quatro de suporte avançado. 
Além disso, todos os 14 mu-
nicípios terão base do 
SAMU 192. 

Para a região central de 
saúde, os chamamentos pú-
blicos foram divididos em 
dois consórcios, que, ao todo, 
beneciarão os 18 municípi-
os que fazem parte da região 
e mais três da região norte.

so da população ao Samu 
192”, informou o superin-
tendente de saúde da Região 
Norte, Edilson Monteiro. 

Atualmente o SAMU 192 
atende a 22 municípios, com 
cobertura de 57,2% da popu-
lação capixaba. Os municí-
pios de abrangência são: 
Afonso Cláudio, Anchieta, 
Brejetuba, Cariacica, Con-
ceição do Castelo, Domin-
gos Martins, Fundão, Gua-
rapari, Ibatiba, Itaguaçu, 
Itarana, Laranja da Terra, 
Marechal Floriano, Piúma, 
Santa Leopoldina, Santa 
Maria de Jetibá, Santa Tere-
sa, Serra, Venda Nova do 
Imigrante, Viana, Vila Ve-
lha, Vitória.

Já na região sul, 18 muni-
cípios serão beneciados 
com a expansão do serviço. 
Os municípios de Rio Novo 
do Sul, Iconha, Alfredo Cha-
ves, Itapemirim e Marataí-
zes serão incorporados na 
segunda etapa do edital pu-
blicado pelo CIM Polo Sul.

Decreto Nº 4548-R, que 
cria do programa, foi pu-
blicado no Diário Oficial 
de 13 de dezembro de 
2019.
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A peça, de autoria dos 
deputados federais Chris 
Tonietto e Filipe Barros, am-
bos do PSL, pedia a abertura 

Na decisão, datada de 7 
de setembro, o corregedor 
Rinaldo Reis Lima determi-
na o arquivamento da recla-
mação disciplinar "conside-
rando a não ocorrência de 
infração disciplinar ou ilíci-
to penal em razão da ausên-
cia de elementos concretos 
de descumprimento dos de-
veres funcionais pelo mem-
bro reclamado no âmbito de 
sua atividade-m perante o 
feito judicial que tratou do 
caso de abortamento aqui 
analisado".

SÃO MATEUS – A Cor-
regedoria Nacional do Mi-
nistério Público decidiu ar-
quivar representação que 
pedia a investigação do pro-
motor da Infância e da Ju-
ventude de São Mateus (ES), 
Fagner Cristian Andrade 
Rodrigues, acusando-o de 
coautoria de aborto por sua 
atuação no caso da menina 
capixaba de 10 anos cuja 
interrupção de gravidez, fru-
to de um estupro, foi autori-
zado pela Justiça do estado.

MENINA DE 10 ANOS ESTUPRADA
EM SÃO MATEUS: PROCESSO
CONTRA PROMOTOR É ARQUIVADO

Corregedoria arquivou pedido que acusava promotor de "coautoria de aborto”.

de procedimento adminis-
trativo disciplinar contra 
Rodrigues, acusando-o de 
indução e coautoria de pro-
cedimento de aborto. Toni-
etto e Barros são, respecti-
vamente, presidente e vice 
da Frente Parlamentar Mista 
contra o Aborto e em Defesa 
da Vida.

A criança capixaba cum-
pria duas das três condições 
previstas pelo Código Penal 
para permitir o aborto legal: 
caso de estupro e risco de 
morte para a mãe. A terceira 

condição é anencefalia do 
feto.

A representação questio-
nava a "motivação jurídica" 
pela qual o aborto foi reali-
zado no Pernambuco e não 
em seu estado de origem e se 
houve consentimento da 
criança. O documento argu-
mentava que havia sido co-
metido crime previsto no 
artigo 125 do Código Penal, 
que prevê pena de reclusão 
de três a dez anos por "pro-
vocar aborto, sem o consen-
timento da gestante". 

A menina foi transferida 
para o Recife depois que o 
Hospital Universitário Cas-
siano Antônio Moraes (Hu-
cam), de Vitória, se negou a 
realizar o procedimento, 
desobedecendo a determi-
nação judicial.<br>

Segundo noticiário, a 
avó, como sua representante 
legal, consentiu a realização 
do procedimento, e a própria 
menina também. Por se tra-
tar de menor de idade, o pro-
cesso na Vara da Infância e 
da Juventude é sigiloso.

SÃO MATEUS – Um 
acidente envolvendo um 
caminhão e um carro utilitá-
rio na BR 101, em Linha-
res</a>, terminou com a 
morte do jovem Patrick Ba-
catoli, de 27 anos. A colisão 
foi registrada na madrugada 
desta sexta-feira (11), no 
quilômetro 135 da rodovia.

 Segundo informações do 
Centro de Controle Operaci-
onal da Eco101, concessio-
nária que administra a rodo-
via, equipes da empresa fo-
ram acionadas para atender 
a ocorrência pouco antes da 
1h da madrugada.

De acordo com a conces-
sionária, o motorista do utili-
tário cou ferido e chegou a 

JOVEM MORRE EM ACIDENTE ENTRE
CARRO E CAMINHÃO NA BR 101 NORTE

Patrick Bacatoli, 27 
anos, era casado e deixa 
um filho de 1 ano. Se-
gundo o pai do jovem, o 
serralheiro voltava do 
trabalho quando sofreu 
o acidente.

Na manhã desta sexta-
feira, familiares de Patrick 
estiveram no SML, realizan-
do os procedimentos de libe-
ração do corpo para velório 

ser encaminhado para um 
hospital do município, mas 
não resistiu e acabou morren-
do. O corpo foi encaminhado 
para o Serviço Médico Legal 
(SML) de Linhares para ser 
liberado por familiares.

 O trânsito no local preci-
sou ser interditado durante 
os trabalhos de resgate, mas 
foi liberado pouco depois 
das 2h da madrugada desta 
sexta-feira (11).

FAMILIARES 
LAMENTAM A MORTE

e sepultamento. Em entre-
vista para a TV Gazeta, o pai 
do jovem, Paulo César Mer-
gace, contou que o lho era 
serralheiro e estava traba-
lhando no município de Soo-
retama.

Segundo ele, o acidente 
aconteceu quando o jovem 
voltava para casa, no bairro 
Canivete, em Linhares. Pa-
trick era casado e deixa um 
lho de 1 ano de idade.

Nas redes sociais, amigos 
e familiares lamentaram a 
morte do jovem. Durante a 
manhã, após a notícia da 
morte ser compartilhada, 
várias publicações foram 
feitas na página dele na in-
ternet.

Os trabalhadores com da-
ta de nascimento entre janei-
ro e abril já poderão fazer o 
saque em espécie do FGTS e 

VITÓRIA – A Caixa Eco-
nômica Federal vai abrir, 
neste sábado (12), 12 agênci-
as no Espírito Santo, das 8h 
às 12h, para atendimento aos 
beneciários do Auxílio 
Emergencial e do Saque 
Emergencial do FGTS. 

CAIXA ABRE 12 AGÊNCIAS NO ES NESTE SÁBADO (12)
os beneciários nascidos de 
janeiro a novembro poderão 
sacar em dinheiro o Auxílio 
Emergencial. Ao todo, 770 
agências vão prestar esses 
atendimentos em todo o país.

Relação das Cidades: Ca-
choeiro de Itapemirim, Cari-
acica, Colatina, Guarapari, 
Linhares, São Mateus, Serra, 
Vila Velha e Vitória.

O banco reforça que todas 

as pessoas que procurarem 
atendimento durante o funci-
onamento das agências serão 

atendidas e que não é preciso 
chegar antes do horário de 
abertura.

Lotofácil sorteia
neste sábado
prêmio especial
de R$ 120 milhões

As apostas do concurso 
especial podem ser feitas 
até as 19h do dia do sorteio, 
em cartela especíca, nas 
casas lotéricas credencia-
das pela Caixa em todo o 
país ou pela internet.

BRASÍLIA – A Lotofá-
cil da Independência sorte-
ia neste sábado (12) um 
prêmio especial estimado 
em R$ 120 milhões. O sor-
teio será realizado, a partir 
das 20h (horário de Brasí-
lia), no Espaço Loterias 
Caixa, localizado no Ter-
minal Rodoviário Tietê, na 
cidade de São Paulo.

Assim como nos demais 
concursos especiais, o prê-
mio principal oferecido 
não acumula. Não havendo 
apostas premiadas com 15 
números, o prêmio será 
rateado entre os acertado-

As apostas podem ser 
feitas até as 19h (horário de 
Brasília) do dia do sorteio, 
nas casas lotéricas creden-
ciadas pela Caixa, em todo 
o país ou pela internet. O 
volante, com seis dezenas 
marcadas, custa R$ 4,50.

MEGA-SENA

A aposta custa R$ 2,50 e 
a pessoa deve escolher entre 
15 a 20 números dentre os 
25 disponíveis no volante.

res de 14 números e assim 
sucessivamente.

A Mega-Sena sorteia, 
também neste sábado (12), 
prêmio acumulado de R$ 6 
milhões. As seis dezenas 
do concurso 2.298 serão 
sorteadas, a partir das 20h 
(horário de Brasília), no 
Espaço Loterias Caixa, na 
cidade de São Paulo.

Viação Águia Branca
se une a grupo do RJ para
formação de nova empresa

A Viação Águia Branca 
e o Grupo JCA anuncia-
ram a criação de uma joint 
venture que deverá atuar 
no setor de transporte de 
passageiros. A constitui-
ção da nova empresa, no 
entanto, ainda depende da 
aprovação dos órgãos regu-
ladores, entre eles o Con-
selho Administrativo de 
Defesa Econômica (Ca-
de). A solicitação para a 
criação da joint venture, 
denominada BusCo, foi 
protocolada na quarta-
feira (9) nos órgãos regu-
ladores e a aprovação do 
pedido pode demorar até 
dez meses.

De acordo com a Águia 
Branca, a nova empresa 
atuará na prestação de ser-
viços de transporte terres-
tre interestadual de passa-
geiros dentro do Brasil, 
por meio de linhas regula-
res, e terá como canal prin-

S Ã O  M AT E U S  – 
Entretanto, a constituição 
da joint venture, denomi-
nada BusCo, ainda depen-
de da aprovação dos ór-
gãos reguladores, entre 
eles o Cade

A nova empresa será 
uma sociedade por ações 
de capital fechado e será 
detida, direta ou indireta-
mente, pela JCA e pela Via-
ção Águia Branca, na pro-
porção de 50% cada. O 
fechamento da operação 
ocorrerá após a obtenção 
das aprovações necessári-
as, incluindo das autorida-
des regulatórias e concor-
renciais.

cipal de distribuição sua 
plataforma de vendas onli-
ne, que comercializará 
somente passagens de ôni-
bus relativas aos mercados 
operados pela própria Bus-
Co.

A JCA é uma holding do 
setor de turismo e de trans-
porte rodoviário de passa-
geiros e cargas. O grupo 
tem sede na cidade de Nite-
rói, no Rio de Janeiro. Entre 
as empresas que fazem par-
te do grupo estão a Auto 
Viação 1001, Rápido Ribei-
rão Preto, Auto Viação Cata-
rinense, Rápido Macaense, 
Viação Cometa, Expresso 
do Sul e a Expresso Kaio-
wa, todas do segmento de 
transporte terrestre.
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 Entre os requisitos, o car-
go de operador (a) de máqui-
nas orestais necessita de 
formação no Ensino Funda-

A empresa arma ainda 
que haverá capacitação em 
parceria com o Serviço Naci-
o n a l  d e  A p r e n d i z a g e m 
Industrial (SENAI). O pro-
cesso de contratação está 
alinhado aos direcionadores 
da empresa, dentre eles o de 
"Gente que inspira e transfor-
ma”, que visa promover a 
diversidade e desenvolver 
prossionais com coragem e 
competência para fazer acon-
tecer.

PEDRO CANÁRIO – A 
Suzano está selecionando 
prossionais para atuar co-
mo operadores/ operadoras e 
mecânicos/mecânicas na 
área de Colheita Florestal. 
São cerca de 150 vagas na 
Bahia, Espírito Santo e Mi-
nas Gerais, conforme destaca 
a assessoria da empresa.

 As oportunidades também 
estão abertas para os prossi-
onais de regiões próximas e 
que tenham disponibilidade 
para atuar nas seguintes re-
giões: Itabatã, Posto da Mata 
e Teixeira de Freitas, na Ba-
hia; Aracruz e Sooretama, no 
Espírito Santo e Três Marias 
e Curvelo, em Minas Gerais. 

SUZANO ABRE VAGAS PARA OPERAÇÕES
FLORESTAIS NA ES, BA E MG

Ao todo, serão cerca de 150 vagas para operadores (as) e mecânicos (as). Haverá tam-
bém iniciativas de capacitação em parceria com o SENAI. 

mental, Carteira Nacional de 
Habilitação B e curso de ope-
ração de máquinas orestais. 
Já para mecânico(a) orestal, 
é necessário ter Ensino Fun-
damental, Carteira Nacional 
de Habilitação C, certicado 
do curso de mecânica básica 
e vivência em manutenção 
corretiva e preventiva de má-
quinas e equipamentos o-

restais.
 “Prezamos pela diversi-

dade em todas as iniciativas, 
inclusive no processo de sele-
ção. Na Suzano, visamos pro-
mover um ambiente diverso 
e inclusivo nas frentes Mu-
lheres, Negros, LGBTQ+ 
(lésbicas, gays, bissexuais, 
travestis, transsexuais, qua-
isquer outros grupos de gêne-

ro e sexualidade), Gerações e 
PCD´s (pessoas com de-
ciência). Dessa forma, todos 
que atendam aos requisitos 
das vagas e queiram fazer 
parte de um time em constan-
te evolução serão bem-
vindos ou bem-vindas!”, des-
taca Marisa Miranda, Geren-
te Executiva de Gente e Ges-
tão da companhia.

VITÓRIA – Facilitar o 
ingresso de jovens e adultos da 
bacia do rio Doce, em Minas 
Gerais e no Espírito Santo, no 
mercado de trabalho é um dos 
objetivos da parceria rmada 
entre a Fundação Renova e a 
plataforma de cursos on-line 
Qualica. Serão ofertadas 
1.400 vagas gratuitas para 
acesso integral a 75 cursos de 
aprimoramento prossional 
de duração variável: desde 
capacitações rápidas, com 1 
hora de extensão, até forma-
ções mais longas, de 38 horas.

Os cursos somam mais de 2 
mil horas de aulas e os partici-
pantes terão a oportunidade de 
desenvolver competências e 
habilidades em dez áreas: 
Administração, Finanças, 
Empreendedorismo, Introdu-
ção a Ferramentas Digitais, 
Idiomas, Liderança, Primeiro 
Emprego, Preparatórios, Espe-
cialista em Vendas e Vida Sau-
dável.

Para participar, é necessário 
ter mais de 16 anos e cadastro 
na Fundação Renova. Os inte-
ressados podem participar de 
quantas capacitações quise-
rem, mas precisam estar aten-
tos ao prazo para a conclusão 
dos cursos, que é de até três 
meses a partir do download da 
plataforma. Além disso, o can-
didato deve manter regulari-
dade nas aulas, ou poderá ter o 
acesso à plataforma suspenso.

As inscrições poderão ser 
realizadas de 12 de setembro a 
11 de outubro, pelo site da Fun-
dação Renova (fundacaoreno-

FUNDAÇÃO ABRE 1.400 VAGAS PARA 75
CURSOS DE APRIMORAMENTO PROFISSIONAL

Inscrições começam em 12/09; aulas serão gratuitas 
e on-line, e candidatos podem concluir mais de uma 
formação.

va.org). Após a inscrição ser 
aprovada, o Qualica enviará 
ao aluno um link de acesso à 
plataforma. Para assistir às 
aulas, os participantes preci-
sam de computador com aces-
so à internet ou fazer o down-
load do aplicativo Qualica 
para celular, disponível na 
App Store, para iPhone, e na 
Play Store, para Android.

FOCO EM 
APRIMORAMENTO 

PROFISSIONAL
A parceria com o Qualica 

faz parte do Caminhos da Reto-
mada da Fundação Renova, 
que engloba um conjunto de 
ações para promover a reto-
mada das atividades produti-
vas ao longo da bacia do rio 
Doce. Neste caso, o foco é em 
Qualicação Prossional e 

 

O especialista em Econo-
mia e Inovação da Fundação 
Renova, Roberto Ruggeri, 
explica que a oferta desses 
cursos atende a uma demanda 
da população dessas regiões. 
"Chegam muitos pedidos para 
proporcionar qualicação 
para o mercado de trabalho”, 
diz Ruggeri.

Um dos destaques do Qua-
lica é a diversidade de forma-
ções disponíveis, que abran-
gem desde cursos preparatóri-
os para o primeiro emprego e 
colocação no mercado de tra-
balho até capacitações com 
temáticas mais especícas 
como, por exemplo, marke-
ting digital, estratégias de ne-
gociação e atendimento ao 
cliente, uso do Excel, além do 
ensino de línguas como inglês 

Emprego.

e espanhol. De acordo com o 
analista, trata-se de uma "pla-
taforma rica”, que irá falar 
diretamente com o público 
priorizado pela Fundação Re-
nova. "Vamos acabar atenden-
do a uma série de demandas 
que recebemos”, arma Rug-
geri.

Link de inscrição: fundacaore-
nova.org/

Cursos oferecidos: Alimenta-
ção Saudável, Aprenda a Gas-
tar Menos, Atendimento ao 
Cliente, Auxiliar de Escritó-
rio, Colocação no Mercado de 
Trabalho, Como Ler, Escrever 
e Pesquisar, Comunique-se 
com Sucesso, Controle Seu 
Dinheiro, Cursos de Inglês e 
de Espanhol, Departamento 
Pessoal, Ecossistema de Ino-
vação, Estratégias de Negoci-
ação, Fotograa Digital, Futu-
rismo e Inovação, Gestão de 
Equipes, Gestão do Tempo, 
Ginástica Laboral, Instagram 
de Celebridade, Marketing 
Digital, Operador de Telemar-
keting, Planejamento Famili-
ar, Preparatório para o Detran, 
Preparatório para o Enem, 
Preparatório para o Toe 
(Teste de Inglês como uma 
Língua Estrangeira), Primei-
ros Socorros, Relacionamento 
Interpessoal, Vida de Startup, 
entre outros.

 

Inscrição: de 12/9 a 11/10

Plataforma de cursos: quali-
ca.com/

Cursos online de aprimora-
mento prossional

SERVIÇO

IBGE vai abrir novo
processo seletivo
com 6.500 vagas

SÃO PAULO – O Insti-
tuto Brasileiro de Geogra-
a e Estatísticas (IBGE) 
vai abrir novo processo 
seletivo ainda este ano para 
contratar temporários. Des-
ta vez, a oferta será de 
6.500 vagas para cargos de 
níveis médio e superior. A 
autorização para as contra-
tações deverá ser publica-
da nos próximos dias. O 
edital está previsto para ser 
lançado até dezembro. 

Os prossionais serão 
contratados para trabalhar 
nas pesquisas realizadas 
pelo órgão. Os seleciona-
dos deverão começar a tra-
balhar em janeiro. Esta sele-
ção não será atuar no Cen-
so Demográco 2021. 

A maior oferta de vagas 
será para candidatos com 

O órgão tem ainda a pre-
visão de abrir mais de 208 
mil vagas temporárias. Os 
prossionais farão parte do 
Censo Demográco que 
será realizado no ano que 
vem. Serão 180.557 opor-
tunidades para recensea-
dor, 5.462 para agente cen-
sitário municipal e 22.676 
para agente censitário su-
pervisor. 

nível médio. As chances 
serão para agente de pes-
q u i s a  e  m a p e a m e n t o 
(5.623), supervisor de cole-
ta e qualidade (552) e agen-
te de pesquisa por telefone 
(300). Já quem tem o nível 
superior poderá concorrer 
ao cargo de supervisor de 
pesquisa (25). As remune-
rações iniciais ainda serão 
informadas pelo IBGE. 

Edital deve ser divulgado até dezembro e os selecio-
nados vão atuar a partir de janeiro; oportunidades 
serão para cargos de níveis médio e superior

Prodest abre
processo seletivo
com salário de
R$ 4,5 mil no ES

VITÓRIA – Oferta é de 
14 oportunidades para 
quem tem nível superior; 
todas as chances são para 
desenvolvedor e os interes-
sados poderão se inscrever 
de 11 a 18 de setembro

O Instituto de Tecnolo-
gia da Informação e Comu-
nicação do Estado do Espí-
rito Santo (Prodest) vai 
abrir processo seletivo sim-
plicado para contratar 
prossionais de nível supe-
rior. A remuneração é de 
R$ 4.599,13, mais auxílio 
alimentação de R$ 300.

Os interessados podem 
se inscrever no endereço 
eletrônico www.prodest-
.es.gov.br , no período de 
10 horas do dia 11 de se-

A oferta é de 14 vagas 
temporárias para técnico de 
nível superior, além da for-
mação de cadastro de reser-
va. De acordo com o edital, 
20% das oportunidades 
serão destinadas a candida-
tos negros e índigenas.

 CONFIRA AS VAGAS:

Desenvolvedor

O processo seletivo será 
composto das seguintes 
etapas: etapa externa: ins-
crição, comprovação das 
informações declaradas, 
pedido de reconsideração e 
etapa interna: formaliza-
ção de contrato.

DevOps: 2

tembro de 2020 até ás 17 
horas do dia 18 de setem-
bro de 2020. Só será aceita 
uma inscrição por CPF.

Desenvolvedor Java:

O contrato de prestação 
de serviço será rmado 
pelo prazo máximo e im-
prorrogável de 36 meses.

Desenvolvedor
2 vagas

WEB C#: 2
Desenvolvedor
C# Full Stack: 3
Business
Intelligence – B1: 2
Desenvolvedor C++: 2
Desenvolvedor Oracle: 1
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JUSTIÇA E SORTE

Há também a questão 
da aparência dos envolvi-
dos. Uma séria pesquisa 

Dia desses quei a 
meditar sobre um interes-
sante adágio que ouvi cer-
ta vez nos EUA: “justiça é 
o que o juiz comeu no des-
jejum matinal”. Eis aí uma 
forma leve de retratar um 
problema grave, qual o da 
inuência de fatores huma-
nos em decisões judiciais.

Não nos esqueçamos 
do futebol. Após analisa-
rem sentenças proferidas 
entre 1996 e 2012 pesqui-
sadores norte-americanos 
descobriram que nos dias 
seguintes a alguma derro-
ta do time local as penas 
aplicadas eram sensivel-
mente maiores.

Em Israel foram exami-
nadas mil sentenças pro-
feridas ao longo de 2009 
por oito juízes. A conclu-
são: quando eles estão des-
cansados e bem nutridos a 
chance de serem mais 
complacentes chega a ser 
seis vezes maior. Como 
são maiores as penas im-
postas aos três últimos 
condenados do dia. A idên-
ticos resultados chegou 
um estudo realizado na 
Universidade de Colum-
bia (EUA).

Comecemos pela pró-
pria personalidade do juiz. 
U m  e s t u d o  n o r t e -
americano realizado sobre 
140.000 processos ao lon-
go de 13 anos em 30 cida-
des comprovou que, para 
um mesmo crime e idênti-
cas circunstâncias, as pe-
nas variaram em até 63%.

realizada no Laboratório 
de Neurociência Integrati-
va da Universidade de Bu-
enos Aires, na Argentina, 
comprovou que os veredi-
tos podem variar - e bas-
tante - em função da face 
da vítima e do acusado.

Não há, admitamos, 
justicativa para a perma-
nência de um quadro des-
tes! Já passou da hora de 
reconhecermos que a gu-
ra do juiz, como a conhe-
cemos, retrata uma expe-
riência razoavelmente 
recente na história da hu-
manidade - e que deu erra-
do.

Por conta deste fracas-
so, e para proteger as par-
tes destas falhas tão huma-
nas, criou-se um monstru-
oso sistema processual - 
que está a inviabilizar o 
próprio mundo das leis. A 
tornar a justiça uma “avis 
rara”.

A verdade é que, neste 
início de milênio, devería-
mos começar a conceber 
um novo modelo de siste-
ma judicial. Um que fosse 
mais baseado em colegia-
dos e pudesse comportar 
regras processuais mais 
simples e ecientes. Que 
estivesse, enm, à altura 
das necessidades do mo-
mento histórico.

Tudo isto pode ser pito-
resco e até justicável sob 
o pensamento de que ‘es-
tamos a falar da justiça 
humana e suas imperfei-
ções’ - bela reexão, des-
de que não seja sua vida 
ou liberdade sujeita a tais 
incertezas.

ANUNCIE AQUI:
27 99900-2100

BRASÍLIA – O mês de 
agosto de 2020 contabilizou 
463.835 requerimentos de 
seguro-desemprego, na mo-
dalidade trabalhador formal. 
O número representa uma 
queda de 18,2% na compa-
ração com o mesmo mês do 
ano passado, em que foram 
contabilizados 567.069 re-
querimentos. 

O levantamento foi di-
vulgado hoje (10) pela Se-
cretaria de Trabalho do Mi-
nistério da Economia, e con-
sidera os atendimentos pre-
senciais – nas unidades do 
S i s t e m a  N a c i o n a l  d e 
Emprego (Sine) e das Supe-
rintendências Regionais do 
Trabalho – e os requerimen-
tos virtuais.

Elaborado com auxílio 
dos médicos David Uip, do 
hospital Sírio-Libanês, Luís 
Fernando Aranha Camargo, 
do hospital Albert Einstein, 
e Marília Santini, da Funda-
ção Fiocruz, o plano prevê 
ainda procedimentos a se-
rem adotados por mesários. 
As eleições de 2020 conta-
rão com mais de 2 milhões 
de mesários e apoiadores - 
considerando quatro mesá-
rios por seção eleitoral - e 
148 milhões de eleitores. De 
acordo com o TSE, cada se-
ção tem 435 eleitores em 
média, que representa um 
pequeno aumento em rela-
ção ao pleito anterior, em 
razão de o Tribunal não ter 
conseguido concluir a licita-
ção de novas urnas eletrôni-
cas.

Barroso armou que o 
TSE está contando com um 
alto volume de mesários vo-
luntários e que os mesários 
que forem eventualmente 

BRASÍLIA – O plano 
sanitário para o dia das elei-
ções apresentado pelo presi-
dente do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), ministro 
Luís Roberto Barroso, prevê 
que o eleitor deve obrigatori-
amente usar máscara sobre o 
nariz e a boca para ter acesso 
ao seu local de votação.

SEM MÁSCARA, ELEITOR NÃO
VOTARÁ, DIZ PLANO SANITÁRIO DO TSE

As eleições de 2020 contarão com mais de 2 milhões 
de mesários e apoiadores - considerando quatro mesá-
rios por seção eleitoral - e 148 milhões de eleitores.

convocados e pertencentes a 
grupos de risco terão a opção 
de não participar. "Estamos 
contanto com uma ampla 
adesão dos mesários que não 
pertencem a grupos de ris-
co", disse Barroso. De acor-
do com o presidente do TSE, 
graças à campanha realizada 
com o médico Drauzio Va-
rella, os Estados do Rio de 
Janeiro, Paraná, Pernambu-
co e Tocantins já registraram 
mais que o dobro de voluntá-
rios de 2016. São Paulo tam-
bém registrou aumento.

Além da exclusão da bio-
metria - que prolongaria o 
tempo de votação em 70%, 
em média, e aumenta risco 
de contaminação por covid-

19 - e da prorrogação da dura-
ção das eleições - que come-
çará uma hora mais cedo, 
passando a ser das 7h às 17h 
-, o TSE divulgou uma série 
de procedimentos.

Os materiais necessários 
para garantir o cumprimento 
de medidas sanitárias foram 
doados por 30 empresas e 
entidades e receberão isen-
ção do ICMS que incidiria 
sobre essas doações. Segun-
do Barroso, a desobrigação 
do imposto foi facilitada pe-
lo ministro da Economia, 
Paulo Guedes, pelo advoga-
do-geral da União (AGU), 
José Levi Mello do Amaral 
Júnior, e pelo secretário de 
Estado da Fazenda, Bruno 

Negris.
Serão usados nos dois tur-

nos: 9.726.113 milhões de 
máscaras descartáveis (for-
necidas aos mesários, para 
serem trocadas a cada 4 ho-
ras), mais de 2 milhões de 
frascos de 100 ml de álcool 
ge l  pa ra  os  mesár ios , 
533.170 marcadores para o 
chão, 1.887.836 viseiras plás-
ticas (para os mesários) e 
mais de 1 milhão de litros de 
álcool gel para os eleitores.

Os procedimentos prevê-
em o isolamento de infecta-
dos, o distanciamento de 
pelo menos um metro entre 
todos, a higienização das 
mãos e das superfícies, o uso 
de proteção sobre a boca e o 
nariz, além de la preferen-
cial durante as primeiras três 
horas de votação, das 7h às 
10h, para quem tem mais de 
60 anos.

Doaram materiais ao 
TSE: Fiesp, Senai, Mercado 
Livre, Ambev, Cosan, Uni-
ca, Todos pela Saúde (Itaú), 
Klabin, Caoa, Quero Quero, 
Amil, Magalu, Gerdau, iFo-
od, GM, Movida, Abralog, 
Aberc, Abrainc, ABBC, 
ABERT - Associação Brasi-
leira de Emissoras de Rádio 
e Televisão, Abear, Abesata, 
Aneaa, ABNT, iDV, Matins 
e Falconi.

AGOSTO REGISTRA QUEDA NO NÚMERO
DE PEDIDOS DE SEGURO-DESEMPREGO

Sobre o perl dos solici-
tantes, 40,1% eram mulhe-
res e 59,9% homens. A faixa 
etária que concentrava a mai-
or proporção de requerentes 
era de 30 a 39 anos, com 
33%. Em termos de escola-
ridade, 59,2% tinham ensi-
no médio completo.

Em relação aos setores 

Do total de pedidos feitos 
e m  a g o s t o  d e s t e  a n o , 
297.188 (64,1%) foram rea-
lizados via web, seja por me-
io do portal gov.br ou por 
meio da Carteira de Traba-
lho Digital. Os três estados 
com maior número de re-
querimentos foram São Pau-
lo (138.397), Minas Gerais 
(51.200) e Rio de Janeiro 
(37.348).

ACUMULADO DO ANO
No acumulado de janeiro 

até agosto de 2020, foram 
contabilizados 4.985.057 
p e d i d o s  d e  s e g u r o -
desemprego. O número re-
presenta um aumento de 
7,5% em comparação com o 
mesmo período de 2019 
(4.635.454).

econômicos, os pedidos esti-
veram distribuídos entre 
serviços (43,2%), comércio 
(26,4%), indústria (14,7%), 
construção (9,7%) e agrope-
cuária (4,8%).

Do total de requerimentos 
e m  2 0 2 0 ,  5 5 , 6 % 
(2.771.584) foram realiza-
dos pela internet, seja por 
meio do portal gov.br ou pe-

ATENDIMENTO

la Carteira de Trabalho Digi-
tal. No mesmo período de 
2019, apenas 1,6% dos pedi-
dos (73.661) foram realiza-
dos via internet.

Para dúvidas e esclareci-
mentos, o empregado pode 
acionar as superintendênci-
as por meio de formulário 
online ou ainda pelos telefo-
nes disponíveis na internet.

As Superintendências 
Regionais do Trabalho re-
forçaram as ações para ga-
rantir o atendimento não 
presencial aos cidadãos du-
rante o período da pandemia 
da covid-19. Foram disponi-
bilizados canais adicionais 
de atendimento remoto.
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COMPRA, VENDE, TROCA, FINANCIA E ALUGA

STRADA TREK CE 
2009/09 BRANCA
STRADA WORK CE 
2016/17 BRANCA

STRADA ADV. DUAL 
2016/17 PRATA

PUNTO TURBO T-JET 
2013/13 BRANCA

PALIO ATTRACT. 1.0 
2013/13 VERMELHA

SIENA ESSENCE 1.6 
2015/16 BRANCA

SIENA EL 1.4 2014/14 
BRANCA

CRONOS PREC. AT 
2018/19 BRANCA

PALIO ATTRACT. 1.4 
2012/13 BRANCA

SIENA ESSENCE 1.6 
2013/14 BRANCA

STRADA WORK 
2013/13 BRANCA
TORO FREEDON AT 
2018/18 CINZA

TORO VOLCANO AT 
2018/19 CINZA

ONIX 1.4 AT LTZ 
2016/16 BRANCA
PRISMA 1.4 LT 2013/13 
PRETA
S10 LTZ AT 2018/19 
VERMELHA
FOX 1.0 GII 2013/13 
PRETA
FOX CL 2017/18 PRATA
GOL 1.0 2008/08 
CINZA
GOLF 1.6 SPORTLINE 
2012/13 PRATA
NOVO FOX CL 2015/16 
BRANCA

COBALT LT 1.8 2014/14 
BRANCA

MONTANA LS 1.4 
2012/13 PRATA

NOVO FOX ROCK RIO 

NOVO FOX CL 2015/16 
BRANCA

3763-5545
99848-2343

Av. João XXIII, 842
Boa Vista - São Mateus

2015/16 BRANCA

HILLUX SRX CD 
2018/18 PRATA

COROLLA XEI 2.0 
2016/17 PRATA

POLO SD 1.6 
COMFORT 2013/14 
PRATA
POLO SEDAN 1.6 
2006/06 PRATA

COROLLA XEI 2.0 
2016/17 BRANCA

ECOSPORT FSL 
2012/13 PRETA

NOVO VOYAGE CL 
2016/17 BRANCA

COROLLA XEI 2.0 
2012/13 BEGE

ETIOS HB CROSS 
2015/15 PRETA

FOCUS 2L FC 2012/13 
BRANCA

COROLLA XEI 2.0 
2013/14 BRANCA

COMUNICADO
AUTO ELETRICA PREMIUM LTDA-ME , torna público que  REQUEREU   da SEMMA , através do processo 
n° 018906/2015, Licença Ambiental de Regularização  - LAR Nº71/2015, para OFICINA MECANICA 
E AUTO ELÉTRICA, localizado na Av. Jose Tozzi  Nº 2872, Bairro: Boa Vista,   no município de SÃO 
MATEUS  - ES.

COMUNICADO
OLIVEIRA LORENSUTTI LTDA –ME, torna público que OBTEVE da SEMMA, através do processo 
n°022430/2019, Licença Ambiental de Regularização – LAR n°014/2020 para Triagem e armazena-
mento temporário de resíduos sólidos para ns de reciclagem e/ou reutilização,localizado na Marginal 
da BR 101 Norte  Nº 2099  Bairro: Santo Antônio no município de SÃO MATEUS  - ES.

COMUNICADO
Adelair Nico, torna público que obteve da Semma, através do processo 012244/2020, licença ambien-
tal de regularização n. 31/2020, para a atividade de ocina Mecanica e lavador de Veiculos, localiza-
do na rua Hernandes Runo, sn, Pedra D’Água, São Mateus - ES.

COMUNICADO
- Areial V G Ltda ME, torna público que obteve na SEMMA – SM, através do Processo 020159/2018 a 
Licença Municipal de Operação nº 025/2020 para extração de areia, na localidade Córrego Duas 
Barras, Município de São Mateus.

ANUNCIE AQUI: 27 99900-2100



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS - PODER LEGISLATIVO

“CONCEDE TÍTULO DE 
CIDADÃO 

MATEENSE”.

DECRETO 
LEGISLATIVO:

Art. 1°. Fica concedido o 
TÍTULO DE CIDADÃO 
MATEENSE ao Senhor 
C A R L O S  A L B E R T O 
SOARES CHAVES.

Sala das Sessões da Câma-
ra Municipal de São Mate-
us, Estado do Espírito San-
to, aos 19 (dezenove) dias 
do mês de agosto (08) de 
2020 (dois mil e vinte).

JORGE RECLA 

“CONCEDE TÍTULO DE 
CIDADÃO 

MATEENSE”.

Presidente

Art. 3º. A entrega do Titulo 
será em Sessão Solene da 
Câmara Municipal de São 
Mateus, Estado do Espírito 
Santo, que se realizará às 
19:00 horas do dia 21 (vin-
te e um) de setembro de 
2020 (dois mil e vinte), no 
Plenário da Câmara Muni-
cipal de São Mateus, loca-
lizada à Av. Dom José Dal-
vit, 100 Blocos 11 e 12, 
Bairro Santo Antonio, nes-
ta cidade de São Mate-
us/ES.

PODER LEGISLATIVO

O Presidente da Câmara 
Municipal de São Mateus – 
ES,  no uso de suas atribui-
ções legais, tendo em vista 
o que dispõe o Inciso IV do 
Artigo 31 da Lei nº 001/90, 
de 05 de abril de 1990 – Lei 
Orgânica do Município de 
São Mateus FAZ SABER 
que a Câmara Municipal 
aprovou e eu promulgo o 
seguinte.

DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 

030/2020

Art. 2°. O Titulo de Cida-
dão Mateense é concedido 
às pessoas que desenvolve-
ram grandes serviços em 
prol do Município de São 
Mateus.

Art. 4°. Este Decreto Le-
gislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 

031/2020

PODER LEGISLATIVO

DECRETO 
LEGISLATIVO:

O Presidente da Câmara 
Municipal de São Mateus – 
ES,  no uso de suas atribui-
ções legais, tendo em vista 
o que dispõe o Inciso IV do 
Artigo 31 da Lei nº 001/90, 
de 05 de abril de 1990 – Lei 
Orgânica do Município de 
São Mateus FAZ SABER 
que a Câmara Municipal 
aprovou e eu promulgo o 
seguinte.

Art. 1°. Fica concedido o 
TÍTULO DE CIDADÃO 

Continua na próxima página

Art. 4°. Este Decreto Legis-
lativo entra em vigor na data 
de sua publicação.

Sala das Sessões da Câmara 
Municipal de São Mateus, 
Estado do Espírito Santo, aos 
19 (dezenove) dias do mês de 
agosto (08) de 2020 (dois mil 
e vinte).

JORGE RECLA

Art. 3º. A entrega do Titulo 
será em Sessão Solene da 
Câmara Municipal de São 
Mateus, Estado do Espírito 
Santo, que se realizará às 
19:00 horas do dia 21 (vinte e 
um) de setembro de 2020 
(dois mil e vinte), no Plená-
rio da Câmara Municipal de 
São Mateus, localizada à Av. 
Dom José Dalvit, 100 Blocos 
11 e 12, Bairro Santo Anto-
nio, nesta cidade de São Mate-
us/ES.

Presidente

DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 032/2020

M AT E E N S E a o S e n h o r 
ATALMIRO GERALDO.

Art. 2°. O Titulo de Cidadão 
Mateense é concedido às pes-
soas que desenvolveram 
grandes serviços em prol do 
Município de São Mateus.

PODER LEGISLATIVO

“CONCEDE TÍTULO DE 
CIDADÃO MATEENSE”.

O Presidente da Câmara Mu-
nicipal de São Mateus – ES,  
no uso de suas atribuições 
legais, tendo em vista o que 
dispõe o Inciso IV do Artigo 
31 da Lei nº 001/90, de 05 de 
abril de 1990 – Lei Orgânica 
do Município de São Mateus 
FAZ SABER que a Câmara 
Municipal aprovou e eu pro-
mulgo o seguinte.

Art. 3º. A entrega do Titulo 
será em Sessão Solene da 
Câmara Municipal de São 
Mateus, Estado do Espírito 
Santo, que se realizará às 
19:00 horas do dia 21 (vinte e 
um) de setembro de 2020 
(dois mil e vinte), no Plená-
rio da Câmara Municipal de 
São Mateus, localizada à Av. 
Dom José Dalvit, 100 Blocos 
11 e 12, Bairro Santo Anto-
nio, nesta cidade de São Mate-
us/ES.

Sala das Sessões da Câmara 
Municipal de São Mateus, 
Estado do Espírito Santo, aos 
19 (dezenove) dias do mês de 
agosto (08) de 2020 (dois mil 

Art. 1°. Fica concedido o 
TÍTULO DE CIDADÃO 
M AT E E N S E a o S e n h o r 
A N D R É  L U I S 
LAURENTINO.

Art. 2°. O Titulo de Cidadão 
Mateense é concedido às pes-
soas que desenvolveram 
grandes serviços em prol do 
Município de São Mateus.

DECRETO LEGISLATIVO:

Art. 4°. Este Decreto Legis-
lativo entra em vigor na data 
de sua publicação.

Art. 4°. Este Decreto Legis-
lativo entra em vigor na data 
de sua publicação.

Sala das Sessões da Câmara 
Municipal de São Mateus, 
Estado do Espírito Santo, aos 
19 (dezenove) dias do mês de 
agosto (08) de 2020 (dois mil 
e vinte).

Art. 2°. O Titulo de Cidadão 
Mateense é concedido às pes-
soas que desenvolveram 
grandes serviços em prol do 
Município de São Mateus.

DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 034/2020

Art. 1°. Fica concedido o 
TÍTULO DE CIDADÃO 
M AT E E N S E a o S e n h o r 
O N E I D E  A L G E U 
NOTARO.

Art. 3º. A entrega do Titulo 
será em Sessão Solene da 
Câmara Municipal de São 
Mateus, Estado do Espírito 
Santo, que se realizará às 
19:00 horas do dia 21 (vinte e 
um) de setembro de 2020 
(dois mil e vinte), no Plená-
rio da Câmara Municipal de 
São Mateus, localizada à Av. 
Dom José Dalvit, 100 Blocos 
11 e 12, Bairro Santo Anto-
nio, nesta cidade de São Mate-
us/ES.

JORGE RECLA

“CONCEDE TÍTULO DE 
CIDADÃO MATEENSE”.

Presidente

PODER LEGISLATIVO

O Presidente da Câmara Mu-
nicipal de São Mateus – ES,  
no uso de suas atribuições 
legais, tendo em vista o que 
dispõe o Inciso IV do Artigo 
31 da Lei nº 001/90, de 05 de 
abril de 1990 – Lei Orgânica 
do Município de São Mateus 
FAZ SABER que a Câmara 
Municipal aprovou e eu pro-
mulgo o seguinte.

DECRETO LEGISLATIVO:

Art. 2°. O Titulo de Cidadão 

O Presidente da Câmara Mu-
nicipal de São Mateus – ES,  
no uso de suas atribuições 
legais, tendo em vista o que 
dispõe o Inciso IV do Artigo 
31 da Lei nº 001/90, de 05 de 
abril de 1990 – Lei Orgânica 
do Município de São Mateus 
FAZ SABER que a Câmara 
Municipal aprovou e eu pro-
mulgo o seguinte.

Art. 1°. Fica concedido o 
TÍTULO DE CIDADÃO 
M AT E E N S E a o S e n h o r 
F L A V I O  C E Z A R 
FLAUZINO DE PAULA.

e vinte).

Presidente

PODER LEGISLATIVO

DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 033/2020

JORGE RECLA

“CONCEDE TÍTULO DE 
CIDADÃO MATEENSE”.

DECRETO LEGISLATIVO:

O Presidente da Câmara Mu-
nicipal de São Mateus – ES,  
no uso de suas atribuições 
legais, tendo em vista o que 
dispõe o Inciso IV do Artigo 
31 da Lei nº 001/90, de 05 de 
abril de 1990 – Lei Orgânica 
do Município de São Mateus 
FAZ SABER que a Câmara 
Municipal aprovou e eu pro-
mulgo o seguinte.

Art. 3º. A entrega do Titulo 
será em Sessão Solene da 
Câmara Municipal de São 
Mateus, Estado do Espírito 
Santo, que se realizará às 
19:00 horas do dia 21 (vinte e 
um) de setembro de 2020 
(dois mil e vinte), no Plená-
rio da Câmara Municipal de 
São Mateus, localizada à Av. 
Dom José Dalvit, 100 Blocos 
11 e 12, Bairro Santo Anto-
nio, nesta cidade de São Mate-
us/ES.

Sala das Sessões da Câmara 
Municipal de São Mateus, 
Estado do Espírito Santo, aos 
19 (dezenove) dias do mês de 
agosto (08) de 2020 (dois mil 
e vinte).

Art. 4°. Este Decreto Legis-
lativo entra em vigor na data 
de sua publicação.

Presidente

DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 035/2020

Mateense é concedido às pes-
soas que desenvolveram 
grandes serviços em prol do 
Município de São Mateus.

PODER LEGISLATIVO

JORGE RECLA

“CONCEDE TÍTULO DE 
CIDADÃ MATEENSE”.

Art. 1°. Fica concedido o 
T Í T U L O  D E  C I D A D Ã 
M AT E E N S E a  S e n h o r a 
IVANEIDE RODRIGUES 
VIEIRA.

Art. 2°. O Titulo de Cidadã 
Mateense é concedido às pes-
soas que desenvolveram 
grandes serviços em prol do 
Município de São Mateus.

Art. 3º. A entrega do Titulo 
será em Sessão Solene da 
Câmara Municipal de São 
Mateus, Estado do Espírito 
Santo, que se realizará às 
19:00 horas do dia 21 (vinte e 
um) de setembro de 2020 
(dois mil e vinte), no Plená-
rio da Câmara Municipal de 
São Mateus, localizada à Av. 
Dom José Dalvit, 100 Blocos 
11 e 12, Bairro Santo Anto-
nio, nesta cidade de São Mate-
us/ES.
Art. 4°. Este Decreto Legis-
lativo entra em vigor na data 
de sua publicação.

DECRETO LEGISLATIVO 

Sala das Sessões da Câmara 
Municipal de São Mateus, 
Estado do Espírito Santo, aos 
19 (dezenove) dias do mês de 
agosto (08) de 2020 (dois mil 
e vinte).

Presidente

DECRETO LEGISLATIVO:

JORGE RECLA

DECRETO LEGISLATIVO:

JORGE RECLA

Art. 4°. Este Decreto Legis-
lativo entra em vigor na data 
de sua publicação.

Presidente

PODER LEGISLATIVO

DECRETO LEGISLATIVO:

Sala das Sessões da Câmara 
Municipal de São Mateus, 
Estado do Espírito Santo, aos 
19 (dezenove) dias do mês de 
agosto (08) de 2020 (dois mil 
e vinte).

Art. 2°. O Titulo de Cidadão 
Mateense é concedido às pes-
soas que desenvolveram 
grandes serviços em prol do 
Município de São Mateus.

DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 037/2020

O Presidente da Câmara Mu-
nicipal de São Mateus – ES,  
no uso de suas atribuições 
legais, tendo em vista o que 
dispõe o Inciso IV do Artigo 
31 da Lei nº 001/90, de 05 de 
abril de 1990 – Lei Orgânica 
do Município de São Mateus 
FAZ SABER que a Câmara 
Municipal aprovou e eu pro-
mulgo o seguinte.

Art. 1°. Fica concedido o 
TÍTULO DE CIDADÃO 
M AT E E N S E a o S e n h o r 
OSMAR JACOBSEN.

“CONCEDE TÍTULO DE 
CIDADÃO MATEENSE”.

Art. 1°. Fica concedido o 
TÍTULO DE CIDADÃO 
M AT E E N S E a o S e n h o r 
R E N A T O  R O D R I G O 
BITTENCOURT SILVA.

Art. 3º. A entrega do Titulo 
será em Sessão Solene da 
Câmara Municipal de São 

Art. 2°. O Titulo de Cidadão 
Mateense é concedido às pes-
soas que desenvolveram 
grandes serviços em prol do 
Município de São Mateus.

Art. 3º. A entrega do Titulo 
será em Sessão Solene da 
Câmara Municipal de São 
Mateus, Estado do Espírito 
Santo, que se realizará às 
19:00 horas do dia 21 (vinte e 
um) de setembro de 2020 
(dois mil e vinte), no Plená-
rio da Câmara Municipal de 
São Mateus, localizada à Av. 
Dom José Dalvit, 100 Blocos 
11 e 12, Bairro Santo Anto-
nio, nesta cidade de São Mate-
us/ES.

Nº 036/2020

PODER LEGISLATIVO

“CONCEDE TÍTULO DE 
CIDADÃO MATEENSE”.

O Presidente da Câmara Mu-
nicipal de São Mateus – ES,  
no uso de suas atribuições 
legais, tendo em vista o que 
dispõe o Inciso IV do Artigo 
31 da Lei nº 001/90, de 05 de 
abril de 1990 – Lei Orgânica 
do Município de São Mateus 
FAZ SABER que a Câmara 
Municipal aprovou e eu pro-
mulgo o seguinte.

JORGE RECLA

“CONCEDE TÍTULO DE 
CIDADÃO MATEENSE”.

O Presidente da Câmara 
Municipal de São Mateus – 
ES,  no uso de suas atribui-
ções legais, tendo em vista 
o que dispõe o Inciso IV do 
Artigo 31 da Lei nº 001/90, 
de 05 de abril de 1990 – Lei 
Orgânica do Município de 
São Mateus FAZ SABER 
que a Câmara Municipal 
aprovou e eu promulgo o 
seguinte.

DECRETO 
LEGISLATIVO:

Sala das Sessões da Câma-
ra Municipal de São Mate-
us, Estado do Espírito San-
to, aos 19 (dezenove) dias 
do mês de agosto (08) de 
2020 (dois mil e vinte).

Mateus, Estado do Espírito 
Santo, que se realizará às 
19:00 horas do dia 21 (vin-
te e um) de setembro de 
2020 (dois mil e vinte), no 
Plenário da Câmara Muni-
cipal de São Mateus, loca-
lizada à Av. Dom José Dal-
vit, 100 Blocos 11 e 12, 
Bairro Santo Antonio, nes-
ta cidade de São Mate-
us/ES.

Art. 4°. Este Decreto Le-
gislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Presidente

DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 

038/2020

PODER LEGISLATIVO

Art. 1°. Fica concedido o 
TÍTULO DE CIDADÃO 
MATEENSE ao Senhor 
RUI  EDSIOMAR ALVES 
DE SOUZA.

Art. 2°. O Titulo de Cida-
dão Mateense é concedido 
às pessoas que desenvolve-
ram grandes serviços em 
prol do Município de São 
Mateus.

Art. 3º. A entrega do Titulo 
será em Sessão Solene da 
Câmara Municipal de São 
Mateus, Estado do Espírito 
Santo, que se realizará às 
19:00 horas do dia 21 (vin-
te e um) de setembro de 
2020 (dois mil e vinte), no 
Plenário da Câmara Muni-
cipal de São Mateus, loca-
lizada à Av. Dom José Dal-
vit, 100 Blocos 11 e 12, 
Bairro Santo Antonio, nes-
ta cidade de São Mate-
us/ES.

Art. 4°. Este Decreto Le-
gislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

JORGE RECLA

Sala das Sessões da Câma-
ra Municipal de São Mate-
us, Estado do Espírito San-
to, aos 19 (dezenove) dias 
do mês de agosto (08) de 
2020 (dois mil e vinte).

Presidente
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“CONCEDE TÍTULO DE 
CIDADÃ MATEENSE”.

Art. 1°. Fica concedido o 
TÍTULO DE CIDADÃ 
MATEENSE a Senhora 
NILSA MIRIAN SILVA 
MUNARETTO.

Sala das Sessões da Câma-
ra Municipal de São Mate-
us, Estado do Espírito San-
to, aos 19 (dezenove) dias 
do mês de agosto (08) de 
2020 (dois mil e vinte).

PODER LEGISLATIVO

Art. 4°. Este Decreto Le-
gislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Art. 2°. O Titulo de Cidadã 
Mateense é concedido às 
pessoas que desenvolve-
ram grandes serviços em 
prol do Município de São 
Mateus.

DECRETO 
LEGISLATIVO:

DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 

040/2020

JORGE RECLA

O Presidente da Câmara 
Municipal de São Mateus – 
ES,  no uso de suas atribui-
ções legais, tendo em vista 
o que dispõe o Inciso IV do 
Artigo 31 da Lei nº 001/90, 
de 05 de abril de 1990 – Lei 
Orgânica do Município de 
São Mateus FAZ SABER 
que a Câmara Municipal 
aprovou e eu promulgo o 
seguinte.

Art. 3º. A entrega do Titulo 
será em Sessão Solene da 
Câmara Municipal de São 
Mateus, Estado do Espírito 
Santo, que se realizará às 
19:00 horas do dia 21 (vin-
te e um) de setembro de 
2020 (dois mil e vinte), no 
Plenário da Câmara Muni-
cipal de São Mateus, loca-
lizada à Av. Dom José Dal-
vit, 100 Blocos 11 e 12, 
Bairro Santo Antonio, nes-
ta cidade de São Mate-
us/ES.

PODER LEGISLATIVO

“CONCEDE TÍTULO DE 
CIDADÃO 

MATEENSE”.

Presidente

DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 

039/2020

O Presidente da Câmara 
Municipal de São Mateus – 
ES,  no uso de suas atribui-
ções legais, tendo em vista 
o que dispõe o Inciso IV do 
Artigo 31 da Lei nº 001/90, 
de 05 de abril de 1990 – Lei 
Orgânica do Município de 
São Mateus FAZ SABER 
que a Câmara Municipal 
aprovou e eu promulgo o 
seguinte.

DECRETO 
LEGISLATIVO:

Art. 1°. Fica concedido o 
TÍTULO DE CIDADÃO 

M AT E E N S E a o S e n h o r 
M A R C O S  D A C O S TA 
TARGINO.

Art. 2°. O Titulo de Cidadão 
Mateense é concedido às pes-
soas que desenvolveram 
grandes serviços em prol do 
Município de São Mateus.

Art. 3º. A entrega do Titulo 
será em Sessão Solene da 
Câmara Municipal de São 
Mateus, Estado do Espírito 
Santo, que se realizará às 
19:00 horas do dia 21 (vinte e 
um) de setembro de 2020 
(dois mil e vinte), no Plená-
rio da Câmara Municipal de 
São Mateus, localizada à Av. 
Dom José Dalvit, 100 Blocos 
11 e 12, Bairro Santo Anto-
nio, nesta cidade de São Mate-
us/ES.

Art. 4°. Este Decreto Legis-
lativo entra em vigor na data 
de sua publicação.

Sala das Sessões da Câmara 
Municipal de São Mateus, 
Estado do Espírito Santo, aos 
19 (dezenove) dias do mês de 
agosto (08) de 2020 (dois mil 
e vinte).

Presidente

PODER LEGISLATIVO

“CONCEDE TÍTULO DE 
CIDADÃO MATEENSE”.

JORGE RECLA

O Presidente da Câmara Mu-
nicipal de São Mateus – ES,  
no uso de suas atribuições 
legais, tendo em vista o que 
dispõe o Inciso IV do Artigo 
31 da Lei nº 001/90, de 05 de 
abril de 1990 – Lei Orgânica 
do Município de São Mateus 
FAZ SABER que a Câmara 
Municipal aprovou e eu pro-
mulgo o seguinte.

DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 041/2020

Art. 4°. Este Decreto Legis-
lativo entra em vigor na data 
de sua publicação.

Art. 1°. Fica concedido o 
TÍTULO DE CIDADÃO 
M AT E E N S E a o S e n h o r 
D E U S I VA L  R A M O S 
MACEDO.

Art. 3º. A entrega do Titulo 
será em Sessão Solene da 
Câmara Municipal de São 
Mateus, Estado do Espírito 
Santo, que se realizará às 
19:00 horas do dia 21 (vinte e 
um) de setembro de 2020 
(dois mil e vinte), no Plená-
rio da Câmara Municipal de 
São Mateus, localizada à Av. 
Dom José Dalvit, 100 Blocos 
11 e 12, Bairro Santo Anto-
nio, nesta cidade de São Mate-
us/ES.

Art. 2°. O Titulo de Cidadão 
Mateense é concedido às pes-
soas que desenvolveram 
grandes serviços em prol do 
Município de São Mateus.

DECRETO LEGISLATIVO:

Sala das Sessões da Câmara 
Municipal de São Mateus, 
Estado do Espírito Santo, aos 
19 (dezenove) dias do mês de 
agosto (08) de 2020 (dois mil 
e vinte).

DECRETO LEGISLATIVO:

Art. 2°. O Titulo de Cidadão 
Mateense é concedido às pes-
soas que desenvolveram 
grandes serviços em prol do 
Município de São Mateus.

DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 043/2020

“CONCEDE TÍTULO DE 
CIDADÃO MATEENSE”.

Presidente
JORGE RECLA

Sala das Sessões da Câmara 
Municipal de São Mateus, 
Estado do Espírito Santo, aos 
19 (dezenove) dias do mês de 
agosto (08) de 2020 (dois mil 
e vinte).

PODER LEGISLATIVO

Art. 3º. A entrega do Titulo 
será em Sessão Solene da 
Câmara Municipal de São 
Mateus, Estado do Espírito 
Santo, que se realizará às 
19:00 horas do dia 21 (vinte e 
um) de setembro de 2020 
(dois mil e vinte), no Plená-
rio da Câmara Municipal de 
São Mateus, localizada à Av. 
Dom José Dalvit, 100 Blocos 
11 e 12, Bairro Santo Anto-
nio, nesta cidade de São Mate-
us/ES.

O Presidente da Câmara Mu-
nicipal de São Mateus – ES,  
no uso de suas atribuições 
legais, tendo em vista o que 
dispõe o Inciso IV do Artigo 
31 da Lei nº 001/90, de 05 de 
abril de 1990 – Lei Orgânica 
do Município de São Mateus 
FAZ SABER que a Câmara 
Municipal aprovou e eu pro-
mulgo o seguinte.

Art. 1°. Fica concedido o 
TÍTULO DE CIDADÃO 
M AT E E N S E a o S e n h o r 
EDNAN SANTOS DIAS DA 
SILVA.

Art. 4°. Este Decreto Legis-
lativo entra em vigor na data 
de sua publicação.

O Presidente da Câmara Mu-
nicipal de São Mateus – ES,  
no uso de suas atribuições 
legais, tendo em vista o que 
dispõe o Inciso IV do Artigo 
31 da Lei nº 001/90, de 05 de 
abril de 1990 – Lei Orgânica 
do Município de São Mateus 
FAZ SABER que a Câmara 
Municipal aprovou e eu pro-
mulgo o seguinte.

Art. 2°. O Titulo de Cidadão 
Mateense é concedido às pes-
soas que desenvolveram 
grandes serviços em prol do 
Município de São Mateus.

JORGE RECLA

PODER LEGISLATIVO

DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 042/2020

“CONCEDE TÍTULO DE 
CIDADÃO MATEENSE”.

DECRETO LEGISLATIVO:

Art. 1°. Fica concedido o 
TÍTULO DE CIDADÃO 
M AT E E N S E a o S e n h o r 
J O A Q U I M  C A M I L O 
FILHO.

Presidente

PODER LEGISLATIVO

O Presidente da Câmara Mu-
nicipal de São Mateus – ES,  
no uso de suas atribuições 
legais, tendo em vista o que 
dispõe o Inciso IV do Artigo 
31 da Lei nº 001/90, de 05 de 
abril de 1990 – Lei Orgânica 
do Município de São Mateus 
FAZ SABER que a Câmara 
Municipal aprovou e eu pro-
mulgo o seguinte.

Sala das Sessões da Câmara 
Municipal de São Mateus, 
Estado do Espírito Santo, aos 
19 (dezenove) dias do mês de 
agosto (08) de 2020 (dois mil 
e vinte).

Sala das Sessões da Câmara 
Municipal de São Mateus, 
Estado do Espírito Santo, aos 
19 (dezenove) dias do mês de 
agosto (08) de 2020 (dois mil 
e vinte).

Presidente

“CONCEDE TÍTULO DE 
CIDADÃO MATEENSE”.

JORGE RECLA

PODER LEGISLATIVO

DECRETO LEGISLATIVO:

Art. 2°. O Titulo de Cidadão 
Mateense é concedido às pes-
soas que desenvolveram 
grandes serviços em prol do 
Município de São Mateus.

Art. 3º. A entrega do Titulo 
será em Sessão Solene da 
Câmara Municipal de São 
Mateus, Estado do Espírito 
Santo, que se realizará às 
19:00 horas do dia 21 (vinte e 
um) de setembro de 2020 
(dois mil e vinte), no Plená-
rio da Câmara Municipal de 
São Mateus, localizada à Av. 
Dom José Dalvit, 100 Blocos 
11 e 12, Bairro Santo Anto-
nio, nesta cidade de São Mate-
us/ES.

Art. 4°. Este Decreto Legis-
lativo entra em vigor na data 
de sua publicação.

DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 045/2020

JORGE RECLA

DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 044/2020

Art. 1°. Fica concedido o 
TÍTULO DE CIDADÃO 
M AT E E N S E a o S e n h o r 
A N T O N I O  E D N I S 
BERGAMIM JUNIOR.

Presidente

Art. 3º. A entrega do Titulo 
será em Sessão Solene da 
Câmara Municipal de São 
Mateus, Estado do Espírito 
Santo, que se realizará às 
19:00 horas do dia 21 (vinte e 
um) de setembro de 2020 
(dois mil e vinte), no Plená-
rio da Câmara Municipal de 
São Mateus, localizada à Av. 
Dom José Dalvit, 100 Blocos 
11 e 12, Bairro Santo Anto-
nio, nesta cidade de São Mate-
us/ES.

Art. 4°. Este Decreto Legis-
lativo entra em vigor na data 
de sua publicação.

“CONCEDE TÍTULO DE 
CIDADÃ MATEENSE”.

Art. 1°. Fica concedido o 
T Í T U L O  D E  C I D A D Ã 
M AT E E N S E a  S e n h o r a 
E L C I A  M A R I A 
RODRIGUES.

Art. 2°. O Titulo de Cidadã 
Mateense é concedido às pes-
soas que desenvolveram 
grandes serviços em prol do 
Município de São Mateus.

O Presidente da Câmara Mu-
nicipal de São Mateus – ES,  
no uso de suas atribuições 
legais, tendo em vista o que 
dispõe o Inciso IV do Artigo 
31 da Lei nº 001/90, de 05 de 
abril de 1990 – Lei Orgânica 
do Município de São Mateus 
FAZ SABER que a Câmara 
Municipal aprovou e eu pro-
mulgo o seguinte.

DECRETO LEGISLATIVO:

Art. 3º. A entrega do Titulo 
será em Sessão Solene da 
Câmara Municipal de São 
Mateus, Estado do Espírito 
Santo, que se realizará às 
19:00 horas do dia 21 (vinte e 
um) de setembro de 2020 
(dois mil e vinte), no Plená-
rio da Câmara Municipal de 
São Mateus, localizada à Av. 
Dom José Dalvit, 100 Blocos 
11 e 12, Bairro Santo Anto-
nio, nesta cidade de São Mate-
us/ES.

Art. 4°. Este Decreto Legis-
lativo entra em vigor na data 
de sua publicação.

Sala das Sessões da Câmara 
Municipal de São Mateus, 
Estado do Espírito Santo, aos 
19 (dezenove) dias do mês de 
agosto (08) de 2020 (dois mil 
e vinte).

JORGE RECLA

PODER LEGISLATIVO

“CONCEDE TÍTULO DE 
CIDADÃO MATEENSE”.

O Presidente da Câmara Mu-
nicipal de São Mateus – ES,  
no uso de suas atribuições 
legais, tendo em vista o que 
dispõe o Inciso IV do Artigo 
31 da Lei nº 001/90, de 05 de 
abril de 1990 – Lei Orgânica 
do Município de São Mateus 
FAZ SABER que a Câmara 
Municipal aprovou e eu pro-
mulgo o seguinte.

Presidente

DECRETO LEGISLATIVO:

DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 046/2020

Art. 2°. O Titulo de Cidadão 
Mateense é concedido às pes-
soas que desenvolveram 
grandes serviços em prol do 
Município de São Mateus.

Art. 3º. A entrega do Titulo 
será em Sessão Solene da 
Câmara Municipal de São 
Mateus, Estado do Espírito 
Santo, que se realizará às 
19:00 horas do dia 21 (vinte e 
um) de setembro de 2020 

Art. 1°. Fica concedido o 
TÍTULO DE CIDADÃO 
M AT E E N S E a o S e n h o r 
NERON FERREIRA LAGE.

Art. 3º. A entrega do Titulo 
será em Sessão Solene da 
Câmara Municipal de São 
Mateus, Estado do Espírito 
Santo, que se realizará às 
19:00 horas do dia 21 (vin-
te e um) de setembro de 
2020 (dois mil e vinte), no 
Plenário da Câmara Muni-
cipal de São Mateus, loca-
lizada à Av. Dom José Dal-
vit, 100 Blocos 11 e 12, 
Bairro Santo Antonio, nes-
ta cidade de São Mate-
us/ES.

Presidente

DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 

048/2020

Art. 1°. Fica concedido o 
TÍTULO DE CIDADÃO 
MATEENSE ao Senhor 
W A L L A C E  D E 
OLIVEIRA CINELLI.

Art. 2°. O Titulo de Cida-
dão Mateense é concedido 
às pessoas que desenvolve-
ram grandes serviços em 
prol do Município de São 
Mateus.

PODER LEGISLATIVO

Art. 4°. Este Decreto Le-
gislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

“CONCEDE TÍTULO DE 
CIDADÃO 

MATEENSE”.

D E C R E T O 
LEGISLATIVO:

O Presidente da Câmara 
Municipal de São Mateus – 
ES,  no uso de suas atribui-
ções legais, tendo em vista 
o que dispõe o Inciso IV do 
Artigo 31 da Lei nº 001/90, 
de 05 de abril de 1990 – Lei 
Orgânica do Município de 
São Mateus FAZ SABER 
que a Câmara Municipal 
aprovou e eu promulgo o 
seguinte.

(dois mil e vinte), no Ple-
nário da Câmara Munici-
pal de São Mateus, locali-
zada à Av. Dom José Dal-
vit, 100 Blocos 11 e 12, 
Bairro Santo Antonio, nes-
ta cidade de São Mate-
us/ES.

JORGE RECLA

DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 

047/2020

Art. 4°. Este Decreto Le-
gislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala das Sessões da Câma-
ra Municipal de São Mate-
us, Estado do Espírito San-
to, aos 19 (dezenove) dias 
do mês de agosto (08) de 
2020 (dois mil e vinte).

Sala das Sessões da Câma-
ra Municipal de São Mate-
us, Estado do Espírito San-
to, aos 19 (dezenove) dias 
do mês de agosto (08) de 
2020 (dois mil e vinte).

Presidente

JORGE RECLA

PODER LEGISLATIVO
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DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 

049/2020

Presidente

PODER LEGISLATIVO

Art. 2°. O Titulo de Cidadã 
Mateense é concedido às 
pessoas que desenvolve-
ram grandes serviços em 
prol do Município de São 

“CONCEDE TÍTULO DE 
CIDADÃ MATEENSE”.

O Presidente da Câmara 
Municipal de São Mateus – 
ES,  no uso de suas atribui-
ções legais, tendo em vista 
o que dispõe o Inciso IV do 
Artigo 31 da Lei nº 001/90, 
de 05 de abril de 1990 – Lei 
Orgânica do Município de 
São Mateus FAZ SABER 
que a Câmara Municipal 
aprovou e eu promulgo o 
seguinte.

JORGE RECLA

Art. 1°. Fica concedido o 
TÍTULO DE CIDADÃ 
MATEENSE a Senhora 
ROSILÉA ALVES DOS 
SANTOS.

D E C R E T O 
LEGISLATIVO:

“CONCEDE TÍTULO DE 
CIDADÃO MATEENSE”.

D E C R E T O 
LEGISLATIVO:

Art. 1°. Fica concedido o 
TÍTULO DE CIDADÃO 
MATEENSE ao Senhor 
JOCEMAR DA CRUZ 
SILVA.

Art. 2°. O Titulo de Cida-
dão Mateense é concedido 
às pessoas que desenvolve-
ram grandes serviços em 
prol do Município de São 
Mateus.

O Presidente da Câmara 
Municipal de São Mateus – 
ES,  no uso de suas atribui-
ções legais, tendo em vista 
o que dispõe o Inciso IV do 
Artigo 31 da Lei nº 001/90, 
de 05 de abril de 1990 – Lei 
Orgânica do Município de 
São Mateus FAZ SABER 
que a Câmara Municipal 
aprovou e eu promulgo o 
seguinte.

Art. 4°. Este Decreto Le-
gislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala das Sessões da Câma-
ra Municipal de São Mate-
us, Estado do Espírito San-
to, aos 19 (dezenove) dias 
do mês de agosto (08) de 
2020 (dois mil e vinte).

Art. 3º. A entrega do Titulo 
será em Sessão Solene da 
Câmara Municipal de São 
Mateus, Estado do Espírito 
Santo, que se realizará às 
19:00 horas do dia 21 (vin-
te e um) de setembro de 
2020 (dois mil e vinte), no 
Plenário da Câmara Muni-
cipal de São Mateus, loca-
lizada à Av. Dom José Dal-
vit, 100 Blocos 11 e 12, 
Bairro Santo Antonio, nes-
ta cidade de São Mate-
us/ES.

O Presidente da Câmara Mu-
nicipal de São Mateus – ES,  
no uso de suas atribuições 
legais, tendo em vista o que 
dispõe o Inciso IV do Artigo 
31 da Lei nº 001/90, de 05 de 
abril de 1990 – Lei Orgânica 
do Município de São Mateus 
FAZ SABER que a Câmara 
Municipal aprovou e eu pro-
mulgo o seguinte.

JORGE RECLA

Art. 3º. A entrega do Titulo 
será em Sessão Solene da 
Câmara Municipal de São 
Mateus, Estado do Espírito 
Santo, que se realizará às 
19:00 horas do dia 21 (vinte e 
um) de setembro de 2020 
(dois mil e vinte), no Plená-
rio da Câmara Municipal de 
São Mateus, localizada à Av. 
Dom José Dalvit, 100 Blocos 
11 e 12, Bairro Santo Anto-
nio, nesta cidade de São Mate-
us/ES.

Presidente

Sala das Sessões da Câmara 
Municipal de São Mateus, 
Estado do Espírito Santo, aos 
19 (dezenove) dias do mês de 
agosto (08) de 2020 (dois mil 
e vinte).

Mateus.

Art. 3º. A entrega do Titulo 
será em Sessão Solene da 
Câmara Municipal de São 
Mateus, Estado do Espírito 
Santo, que se realizará às 
19:00 horas do dia 21 (vinte e 
um) de setembro de 2020 
(dois mil e vinte), no Plená-
rio da Câmara Municipal de 
São Mateus, localizada à Av. 
Dom José Dalvit, 100 Blocos 
11 e 12, Bairro Santo Anto-
nio, nesta cidade de São Mate-
us/ES.

Art. 4°. Este Decreto Legis-
lativo entra em vigor na data 
de sua publicação.

DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 050/2020

“CONCEDE TÍTULO DE 
CIDADÃ MATEENSE”.

PODER LEGISLATIVO

DECRETO LEGISLATIVO:

Art. 1°. Fica concedido o 
T Í T U L O  D E  C I D A D Ã 
M AT E E N S E a  S e n h o r a 
MARIA DA PENHA ASSIS 
ARAUJO.

Art. 2°. O Titulo de Cidadã 
Mateense é concedido às pes-
soas que desenvolveram 
grandes serviços em prol do 
Município de São Mateus.

Art. 4°. Este Decreto Legis-
lativo entra em vigor na data 
de sua publicação.

Sala das Sessões da Câmara 
Municipal de São Mateus, 
Estado do Espírito Santo, aos 
19 (dezenove) dias do mês de 
agosto (08) de 2020 (dois mil 
e vinte).

DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 051/2020

PODER LEGISLATIVO

JORGE RECLA
Presidente

“CONCEDE TÍTULO DE 
CIDADÃ MATEENSE”.

O Presidente da Câmara Mu-
nicipal de São Mateus – ES,  
no uso de suas atribuições 
legais, tendo em vista o que 
dispõe o Inciso IV do Artigo 
31 da Lei nº 001/90, de 05 de 
abril de 1990 – Lei Orgânica 
do Município de São Mateus 
FAZ SABER que a Câmara 
Municipal aprovou e eu pro-
mulgo o seguinte.

DECRETO LEGISLATIVO:

Art. 1°. Fica concedido o 
T Í T U L O  D E  C I D A D Ã 
M AT E E N S E a  S e n h o r a 
F A T I M A  M E N D E S 
VANELI.

JORGE RECLA

DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 052/2020

Art. 2°. O Titulo de Cidadã 
Mateense é concedido às pes-
soas que desenvolveram 
grandes serviços em prol do 
Município de São Mateus.

DECRETO LEGISLATIVO:

PODER LEGISLATIVO

O Presidente da Câmara Mu-
nicipal de São Mateus – ES,  
no uso de suas atribuições 
legais, tendo em vista o que 
dispõe o Inciso IV do Artigo 
31 da Lei nº 001/90, de 05 de 
abril de 1990 – Lei Orgânica 
do Município de São Mateus 
FAZ SABER que a Câmara 
Municipal aprovou e eu pro-
mulgo o seguinte.

Art. 3º. A entrega do Titulo 
será em Sessão Solene da 
Câmara Municipal de São 
Mateus, Estado do Espírito 
Santo, que se realizará às 
19:00 horas do dia 21 (vinte e 

Art. 1°. Fica concedido o 
T Í T U L O  D E  C I D A D Ã 
M AT E E N S E a  S e n h o r a 
LUCILENE OLIVEIRA 
DOS SANTOS.

Art. 3º. A entrega do Titulo 
será em Sessão Solene da 
Câmara Municipal de São 
Mateus, Estado do Espírito 
Santo, que se realizará às 
19:00 horas do dia 21 (vinte e 
um) de setembro de 2020 
(dois mil e vinte), no Plená-
rio da Câmara Municipal de 
São Mateus, localizada à Av. 
Dom José Dalvit, 100 Blocos 
11 e 12, Bairro Santo Anto-
nio, nesta cidade de São Mate-
us/ES.

Presidente

Art. 2°. O Titulo de Cidadã 
Mateense é concedido às pes-
soas que desenvolveram 
grandes serviços em prol do 
Município de São Mateus.

Art. 4°. Este Decreto Legis-
lativo entra em vigor na data 
de sua publicação.

Sala das Sessões da Câmara 
Municipal de São Mateus, 
Estado do Espírito Santo, aos 
19 (dezenove) dias do mês de 
agosto (08) de 2020 (dois mil 
e vinte).

“CONCEDE TÍTULO DE 
CIDADÃ MATEENSE”.

um) de setembro de 2020 
(dois mil e vinte), no Plená-
rio da Câmara Municipal de 
São Mateus, localizada à Av. 
Dom José Dalvit, 100 Blocos 
11 e 12, Bairro Santo Anto-
nio, nesta cidade de São Mate-
us/ES.

Art. 4°. Este Decreto Legis-
lativo entra em vigor na data 
de sua publicação.

DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 053/2020

JORGE RECLA

Sala das Sessões da Câmara 
Municipal de São Mateus, 
Estado do Espírito Santo, aos 
19 (dezenove) dias do mês de 
agosto (08) de 2020 (dois mil 
e vinte).

Presidente

PODER LEGISLATIVO

“CONCEDE TÍTULO DE 
CIDADÃ MATEENSE”.

O Presidente da Câmara Mu-
nicipal de São Mateus – ES,  
no uso de suas atribuições 
legais, tendo em vista o que 
dispõe o Inciso IV do Artigo 
31 da Lei nº 001/90, de 05 de 
abril de 1990 – Lei Orgânica 
do Município de São Mateus 
FAZ SABER que a Câmara 
Municipal aprovou e eu pro-
mulgo o seguinte.

DECRETO LEGISLATIVO:

Art. 1°. Fica concedido o 
T Í T U L O  D E  C I D A D Ã 
M AT E E N S E a  S e n h o r a 
LUCIETE DE OLIVEIRA 
CERQUEIRA.

Art. 2°. O Titulo de Cidadã 
Mateense é concedido às pes-
soas que desenvolveram 
grandes serviços em prol do 
Município de São Mateus.

Art. 3º. A entrega do Titulo 
será em Sessão Solene da 
Câmara Municipal de São 
Mateus, Estado do Espírito 
Santo, que se realizará às 
19:00 horas do dia 21 (vinte e 
um) de setembro de 2020 
(dois mil e vinte), no Plená-
rio da Câmara Municipal de 
São Mateus, localizada à Av. 
Dom José Dalvit, 100 Blocos 
11 e 12, Bairro Santo Anto-
nio, nesta cidade de São Mate-
us/ES.

Art. 4°. Este Decreto Legis-
lativo entra em vigor na data 
de sua publicação.

Sala das Sessões da Câmara 
Municipal de São Mateus, 
Estado do Espírito Santo, aos 
19 (dezenove) dias do mês de 
agosto (08) de 2020 (dois mil 
e vinte).

JORGE RECLA

DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 054/2020

Presidente

PODER LEGISLATIVO

“CONCEDE TÍTULO DE 
CIDADÃO MATEENSE”.

O Presidente da Câmara Mu-
nicipal de São Mateus – ES,  
no uso de suas atribuições 

Art. 4°. Este Decreto Legis-
lativo entra em vigor na data 
de sua publicação.

Sala das Sessões da Câmara 
Municipal de São Mateus, 
Estado do Espírito Santo, aos 
19 (dezenove) dias do mês de 
agosto (08) de 2020 (dois mil 
e vinte).

Art. 2°. O Titulo de Cidadão 
Mateense é concedido às pes-
soas que desenvolveram 
grandes serviços em prol do 
Município de São Mateus.

O Presidente da Câmara Mu-
nicipal de São Mateus – ES,  
no uso de suas atribuições 
legais, tendo em vista o que 
dispõe o Inciso IV do Artigo 
31 da Lei nº 001/90, de 05 de 
abril de 1990 – Lei Orgânica 
do Município de São Mateus 
FAZ SABER que a Câmara 
Municipal aprovou e eu pro-
mulgo o seguinte.

DECRETO LEGISLATIVO:

Art. 1°. Fica concedido o 
TÍTULO DE CIDADÃO 
M AT E E N S E a o S e n h o r 
FABIO FRIGERIO.

Art. 3º. A entrega do Titulo 
será em Sessão Solene da 
Câmara Municipal de São 
Mateus, Estado do Espírito 
Santo, que se realizará às 
19:00 horas do dia 21 (vinte e 
um) de setembro de 2020 
(dois mil e vinte), no Plená-
rio da Câmara Municipal de 
São Mateus, localizada à Av. 
Dom José Dalvit, 100 Blocos 
11 e 12, Bairro Santo Anto-
nio, nesta cidade de São Mate-
us/ES.

Presidente

DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 055/2020

PODER LEGISLATIVO

JORGE RECLA

“CONCEDE TÍTULO DE 
CIDADÃO MATEENSE”.

legais, tendo em vista o que 
dispõe o Inciso IV do Artigo 
31 da Lei nº 001/90, de 05 de 
abril de 1990 – Lei Orgânica 
do Município de São Mateus 
FAZ SABER que a Câmara 
Municipal aprovou e eu pro-
mulgo o seguinte.

Art. 3º. A entrega do Titulo 
será em Sessão Solene da 
Câmara Municipal de São 
Mateus, Estado do Espírito 
Santo, que se realizará às 
19:00 horas do dia 21 (vinte e 
um) de setembro de 2020 
(dois mil e vinte), no Plená-
rio da Câmara Municipal de 
São Mateus, localizada à Av. 
Dom José Dalvit, 100 Blocos 
11 e 12, Bairro Santo Anto-

Art. 2°. O Titulo de Cidadão 
Mateense é concedido às pes-
soas que desenvolveram 
grandes serviços em prol do 
Município de São Mateus.

DECRETO LEGISLATIVO:

Art. 1°. Fica concedido o 
TÍTULO DE CIDADÃO 
M AT E E N S E a o S e n h o r 
WA S H I N G T O N  L U I Z 
V E R I S S I M O  D O S 
SANTOS.

JORGE RECLA

nio, nesta cidade de São 
Mateus/ES.

PODER LEGISLATIVO

DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 

056/2020

“CONCEDE TÍTULO DE 
CIDADÃ MATEENSE”.

O Presidente da Câmara 
Municipal de São Mateus – 
ES,  no uso de suas atribui-
ções legais, tendo em vista 
o que dispõe o Inciso IV do 
Artigo 31 da Lei nº 001/90, 
de 05 de abril de 1990 – Lei 
Orgânica do Município de 
São Mateus FAZ SABER 
que a Câmara Municipal 
aprovou e eu promulgo o 
seguinte.

Sala das Sessões da Câma-
ra Municipal de São Mate-
us, Estado do Espírito San-
to, aos 19 (dezenove) dias 
do mês de agosto (08) de 
2020 (dois mil e vinte).

Presidente

D E C R E T O 
LEGISLATIVO:

Art. 1°. Fica concedido o 
TÍTULO DE CIDADÃ 
MATEENSE a Senhora 
MARINALVA GARAJAU 
RODRIGUES.

Art. 4°. Este Decreto Le-
gislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Art. 2°. O Titulo de Cidadã 
Mateense é concedido às 
pessoas que desenvolve-
ram grandes serviços em 
prol do Município de São 
Mateus.

Art. 3º. A entrega do Titulo 
será em Sessão Solene da 
Câmara Municipal de São 
Mateus, Estado do Espírito 
Santo, que se realizará às 
19:00 horas do dia 21 (vin-
te e um) de setembro de 
2020 (dois mil e vinte), no 
Plenário da Câmara Muni-
cipal de São Mateus, loca-
lizada à Av. Dom José Dal-
vit, 100 Blocos 11 e 12, 
Bairro Santo Antonio, nes-
ta cidade de São Mate-
us/ES.

JORGE RECLA

Art. 4°. Este Decreto Le-
gislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala das Sessões da Câma-
ra Municipal de São Mate-
us, Estado do Espírito San-
to, aos 19 (dezenove) dias 
do mês de agosto (08) de 
2020 (dois mil e vinte).

Presidente

DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 

057/2020

PODER LEGISLATIVO

O Presidente da Câmara 
Municipal de São Mateus – 

“CONCEDE TÍTULO DE 
CIDADÃ MATEENSE”.
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“CONCEDE TÍTULO DE 
CIDADÃ MATEENSE”.

DECRETO 
LEGISLATIVO:

O Presidente da Câmara 
Municipal de São Mateus – 
ES,  no uso de suas atribui-
ções legais, tendo em vista 
o que dispõe o Inciso IV do 
Artigo 31 da Lei nº 001/90, 
de 05 de abril de 1990 – Lei 
Orgânica do Município de 
São Mateus FAZ SABER 
que a Câmara Municipal 
aprovou e eu promulgo o 
seguinte.

JORGE RECLA

Art. 1°. Fica concedido o 
TÍTULO DE CIDADÃ 
MATEENSE a Senhora 
E U N I C E  D E  M E L O 
MEIRELES.

ES,  no uso de suas atribui-
ções legais, tendo em vista 
o que dispõe o Inciso IV do 
Artigo 31 da Lei nº 001/90, 
de 05 de abril de 1990 – Lei 
Orgânica do Município de 
São Mateus FAZ SABER 
que a Câmara Municipal 
aprovou e eu promulgo o 
seguinte.

Art. 2°. O Titulo de Cidadã 
Mateense é concedido às 
pessoas que desenvolve-
ram grandes serviços em 
prol do Município de São 
Mateus.

Art. 3º. A entrega do Titulo 
será em Sessão Solene da 
Câmara Municipal de São 
Mateus, Estado do Espírito 
Santo, que se realizará às 
19:00 horas do dia 21 (vin-
te e um) de setembro de 
2020 (dois mil e vinte), no 
Plenário da Câmara Muni-
cipal de São Mateus, loca-
lizada à Av. Dom José Dal-
vit, 100 Blocos 11 e 12, 
Bairro Santo Antonio, nes-
ta cidade de São Mate-
us/ES.

Art. 4°. Este Decreto Le-
gislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 

058/2020

PODER LEGISLATIVO

Sala das Sessões da Câma-
ra Municipal de São Mate-
us, Estado do Espírito San-
to, aos 19 (dezenove) dias 
do mês de agosto (08) de 
2020 (dois mil e vinte).

Presidente

Art. 1°. Fica concedido o 
TÍTULO DE CIDADÃ 
MATEENSE a Senhora 
LESSENILDA PAULA 
D A  S I L V E I R A 
RODRIGUES.

Art. 2°. O Titulo de Cidadã 
Mateense é concedido às 
pessoas que desenvolve-
ram grandes serviços em 
prol do Município de São 
Mateus.

Art. 3º. A entrega do Titulo 
será em Sessão Solene da 

D E C R E T O 
LEGISLATIVO:

JORGE RECLA

Câmara Municipal de São 
Mateus, Estado do Espírito 
Santo, que se realizará às 
19:00 horas do dia 21 (vinte e 
um) de setembro de 2020 
(dois mil e vinte), no Plená-
rio da Câmara Municipal de 
São Mateus, localizada à Av. 
Dom José Dalvit, 100 Blocos 
11 e 12, Bairro Santo Anto-
nio, nesta cidade de São Mate-
us/ES.

Art. 4°. Este Decreto Legis-
lativo entra em vigor na data 
de sua publicação.

Sala das Sessões da Câmara 
Municipal de São Mateus, 
Estado do Espírito Santo, aos 
19 (dezenove) dias do mês de 
agosto (08) de 2020 (dois mil 
e vinte).

Presidente

DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 059/2020

PODER LEGISLATIVO

“CONCEDE TÍTULO DE 
CIDADÃO  MATEENSE”.

O Presidente da Câmara Mu-
nicipal de São Mateus – ES,  
no uso de suas atribuições 
legais, tendo em vista o que 
dispõe o Inciso IV do Artigo 
31 da Lei nº 001/90, de 05 de 
abril de 1990 – Lei Orgânica 
do Município de São Mateus 
FAZ SABER que a Câmara 
Municipal aprovou e eu pro-
mulgo o seguinte.

DECRETO LEGISLATIVO:

“CONCEDE TÍTULO DE 
CIDADÃO  MATEENSE”.

Art. 2°. O Titulo de Cidadão 
Mateense é concedido às pes-
soas que desenvolveram 
grandes serviços em prol do 
Município de São Mateus.

Sala das Sessões da Câmara 
Municipal de São Mateus, 
Estado do Espírito Santo, aos 
19 (dezenove) dias do mês de 
agosto (08) de 2020 (dois mil 
e vinte).

Art. 4°. Este Decreto Legis-
lativo entra em vigor na data 
de sua publicação.

JORGE RECLA

PODER LEGISLATIVO

Presidente

Art. 3º. A entrega do Titulo 
será em Sessão Solene da 
Câmara Municipal de São 
Mateus, Estado do Espírito 
Santo, que se realizará às 
19:00 horas do dia 21 (vinte e 
um) de setembro de 2020 
(dois mil e vinte), no Plená-
rio da Câmara Municipal de 
São Mateus, localizada à Av. 
Dom José Dalvit, 100 Blocos 
11 e 12, Bairro Santo Anto-
nio, nesta cidade de São Mate-
us/ES.

DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 060/2020

Art. 1°. Fica concedido o 
TÍTULO DE CIDADÃO 
M AT E E N S E a o S e n h o r 
A L E Ç A N D R O  D O S 
PASSOS.

Art. 4°. Este Decreto Legis-
lativo entra em vigor na data 
de sua publicação.

DECRETO LEGISLATIVO:

Art. 1°. Fica concedido o 
TÍTULO DE CIDADÃO 
M AT E E N S E a o S e n h o r 
MARSÍLIO CARLINO DE 
OLIVEIRA.

Art. 2°. O Titulo de Cidadão 
Mateense é concedido às pes-
soas que desenvolveram 
grandes serviços em prol do 
Município de São Mateus.

“CONCEDE TÍTULO DE 
CIDADÃO  MATEENSE”.

O Presidente da Câmara Mu-
nicipal de São Mateus – ES,  
no uso de suas atribuições 
legais, tendo em vista o que 
dispõe o Inciso IV do Artigo 
31 da Lei nº 001/90, de 05 de 
abril de 1990 – Lei Orgânica 
do Município de São Mateus 
FAZ SABER que a Câmara 
Municipal aprovou e eu pro-
mulgo o seguinte.

Presidente

PODER LEGISLATIVO

O Presidente da Câmara Mu-
nicipal de São Mateus – ES,  
no uso de suas atribuições 
legais, tendo em vista o que 
dispõe o Inciso IV do Artigo 
31 da Lei nº 001/90, de 05 de 
abril de 1990 – Lei Orgânica 
do Município de São Mateus 
FAZ SABER que a Câmara 
Municipal aprovou e eu pro-
mulgo o seguinte.

Art. 3º. A entrega do Titulo 
será em Sessão Solene da 
Câmara Municipal de São 
Mateus, Estado do Espírito 
Santo, que se realizará às 
19:00 horas do dia 21 (vinte e 
um) de setembro de 2020 
(dois mil e vinte), no Plená-
rio da Câmara Municipal de 
São Mateus, localizada à Av. 
Dom José Dalvit, 100 Blocos 
11 e 12, Bairro Santo Anto-
nio, nesta cidade de São Mate-
us/ES.

Sala das Sessões da Câmara 
Municipal de São Mateus, 
Estado do Espírito Santo, aos 
19 (dezenove) dias do mês de 
agosto (08) de 2020 (dois mil 
e vinte).

DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 061/2020

JORGE RECLA

Art. 1°. Fica concedido o 
TÍTULO DE CIDADÃO 
M AT E E N S E a o S e n h o r 
R I C A R D O  O L I V E I R A 
COSTA.

DECRETO LEGISLATIVO:

Art. 2°. O Titulo de Cidadão 
Mateense é concedido às pes-
soas que desenvolveram 
grandes serviços em prol do 
Município de São Mateus.

Art. 3º. A entrega do Titulo 
será em Sessão Solene da 
Câmara Municipal de São 
Mateus, Estado do Espírito 
Santo, que se realizará às 
19:00 horas do dia 21 (vinte e 
um) de setembro de 2020 
(dois mil e vinte), no Plená-
rio da Câmara Municipal de 
São Mateus, localizada à Av. 

O Presidente da Câmara Mu-
nicipal de São Mateus – ES,  
no uso de suas atribuições 
legais, tendo em vista o que 
dispõe o Inciso IV do Artigo 
31 da Lei nº 001/90, de 05 de 
abril de 1990 – Lei Orgânica 
do Município de São Mateus 
FAZ SABER que a Câmara 
Municipal aprovou e eu pro-
mulgo o seguinte.

JORGE RECLA

“CONCEDE TÍTULO DE 
CIDADÃO  MATEENSE”.

Art. 3º. A entrega do Titulo 
será em Sessão Solene da 
Câmara Municipal de São 
Mateus, Estado do Espírito 
Santo, que se realizará às 
19:00 horas do dia 21 (vinte e 
um) de setembro de 2020 
(dois mil e vinte), no Plená-
rio da Câmara Municipal de 
São Mateus, localizada à Av. 
Dom José Dalvit, 100 Blocos 
11 e 12, Bairro Santo Anto-
nio, nesta cidade de São Mate-
us/ES.

Art. 2°. O Titulo de Cidadão 
Mateense é concedido às pes-
soas que desenvolveram 
grandes serviços em prol do 
Município de São Mateus.

DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 063/2020

Art. 4°. Este Decreto Legis-
lativo entra em vigor na data 
de sua publicação.

“CONCEDE TÍTULO DE 
CIDADÃO  MATEENSE”.

Sala das Sessões da Câmara 
Municipal de São Mateus, 
Estado do Espírito Santo, aos 
19 (dezenove) dias do mês de 
agosto (08) de 2020 (dois mil 
e vinte).

Presidente

DECRETO LEGISLATIVO:

Art. 1°. Fica concedido o 
TÍTULO DE CIDADÃO 
M AT E E N S E a o S e n h o r 
ISMAIL GONÇALVES DE 
SOUSA.

PODER LEGISLATIVO

PODER LEGISLATIVO

O Presidente da Câmara Mu-
nicipal de São Mateus – ES,  
no uso de suas atribuições 
legais, tendo em vista o que 
dispõe o Inciso IV do Artigo 
31 da Lei nº 001/90, de 05 de 
abril de 1990 – Lei Orgânica 
do Município de São Mateus 

Art. 4°. Este Decreto Legis-
lativo entra em vigor na data 
de sua publicação.

JORGE RECLA

Dom José Dalvit, 100 Blocos 
11 e 12, Bairro Santo Anto-
nio, nesta cidade de São Mate-
us/ES.

Sala das Sessões da Câmara 
Municipal de São Mateus, 
Estado do Espírito Santo, aos 
19 (dezenove) dias do mês de 
agosto (08) de 2020 (dois mil 
e vinte).

Presidente

DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 062/2020

Art. 1°. Fica concedido o 
TÍTULO DE CIDADÃO 
M AT E E N S E a o S e n h o r 
A L E X A N D R E  D I A S 
FARONI.

JORGE RECLA

FAZ SABER que a Câmara 
Municipal aprovou e eu pro-
mulgo o seguinte.

DECRETO LEGISLATIVO:

Art. 2°. O Titulo de Cidadão 
Mateense é concedido às pes-
soas que desenvolveram 
grandes serviços em prol do 
Município de São Mateus.

Art. 3º. A entrega do Titulo 
será em Sessão Solene da 
Câmara Municipal de São 
Mateus, Estado do Espírito 
Santo, que se realizará às 
19:00 horas do dia 21 (vinte e 
um) de setembro de 2020 
(dois mil e vinte), no Plená-
rio da Câmara Municipal de 
São Mateus, localizada à Av. 
Dom José Dalvit, 100 Blocos 
11 e 12, Bairro Santo Anto-
nio, nesta cidade de São Mate-
us/ES.

Sala das Sessões da Câmara 
Municipal de São Mateus, 
Estado do Espírito Santo, aos 
19 (dezenove) dias do mês de 
agosto (08) de 2020 (dois mil 
e vinte).

Presidente

Art. 4°. Este Decreto Legis-
lativo entra em vigor na data 
de sua publicação.

O Presidente da Câmara Mu-
nicipal de São Mateus – ES,  
no uso de suas atribuições 
legais, tendo em vista o que 
dispõe o Inciso IV do Artigo 
31 da Lei nº 001/90, de 05 de 
abril de 1990 – Lei Orgânica 
do Município de São Mateus 
FAZ SABER que a Câmara 
Municipal aprovou e eu pro-
mulgo o seguinte.

DECRETO LEGISLATIVO:

DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 064/2020

Art. 2°. O Titulo de Cidadão 
Mateense é concedido às pes-
soas que desenvolveram 
grandes serviços em prol do 
Município de São Mateus.

PODER LEGISLATIVO

“CONCEDE TÍTULO DE 
CIDADÃO  MATEENSE”.

Art. 3º. A entrega do Titulo 
será em Sessão Solene da 
Câmara Municipal de São 
Mateus, Estado do Espírito 
Santo, que se realizará às 
19:00 horas do dia 21 (vinte e 
um) de setembro de 2020 
(dois mil e vinte), no Plená-
rio da Câmara Municipal de 
São Mateus, localizada à Av. 
Dom José Dalvit, 100 Blocos 
11 e 12, Bairro Santo Anto-
nio, nesta cidade de São Mate-
us/ES.

Art. 4°. Este Decreto Legis-
lativo entra em vigor na data 
de sua publicação.

Art. 1°. Fica concedido o 
TÍTULO DE CIDADÃO 
M AT E E N S E a o S e n h o r 
ROSSINI CAMARGOS DE 
MEIRA.

PODER LEGISLATIVO

Art. 4°. Este Decreto Le-
gislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

O Presidente da Câmara 
Municipal de São Mateus – 
ES,  no uso de suas atribui-
ções legais, tendo em vista 
o que dispõe o Inciso IV do 
Artigo 31 da Lei nº 001/90, 
de 05 de abril de 1990 – Lei 
Orgânica do Município de 
São Mateus FAZ SABER 
que a Câmara Municipal 
aprovou e eu promulgo o 
seguinte.

Presidente

JORGE RECLA

Art. 1°. Fica concedido o 
TÍTULO DE CIDADÃO 
MATEENSE ao Senhor 
ALTAMIRO KRAUZE.

DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 

066/2020

Art. 3º. A entrega do Titulo 
será em Sessão Solene da 
Câmara Municipal de São 
Mateus, Estado do Espírito 
Santo, que se realizará às 
19:00 horas do dia 21 (vin-
te e um) de setembro de 
2020 (dois mil e vinte), no 
Plenário da Câmara Muni-
cipal de São Mateus, loca-
lizada à Av. Dom José Dal-
vit, 100 Blocos 11 e 12, 
Bairro Santo Antonio, nes-
ta cidade de São Mate-
us/ES.

Presidente

O Presidente da Câmara 
Municipal de São Mateus – 
ES,  no uso de suas atribui-
ções legais, tendo em vista 
o que dispõe o Inciso IV do 
Artigo 31 da Lei nº 001/90, 
de 05 de abril de 1990 – Lei 
Orgânica do Município de 
São Mateus FAZ SABER 

DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 

065/2020

PODER LEGISLATIVO

D E C R E T O 
LEGISLATIVO:

Sala das Sessões da Câma-
ra Municipal de São Mate-
us, Estado do Espírito San-
to, aos 19 (dezenove) dias 
do mês de agosto (08) de 
2020 (dois mil e vinte).

Sala das Sessões da Câma-
ra Municipal de São Mate-
us, Estado do Espírito San-
to, aos 19 (dezenove) dias 
do mês de agosto (08) de 
2020 (dois mil e vinte).

Art. 2°. O Titulo de Cida-
dão Mateense é concedido 
às pessoas que desenvolve-
ram grandes serviços em 
prol do Município de São 
Mateus.

“CONCEDE TÍTULO DE 
CIDADÃ  MATEENSE”.

“CONCEDE TÍTULO DE 
CIDADÃO  

MATEENSE”.

JORGE RECLA
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Art. 1°. Fica concedido o 
TÍTULO DE CIDADÃ 
MATEENSE a Senhora 
ADELIANE SIQUEIRA 
PICOLI.

Art. 2°. O Titulo de Cidadã 
Mateense é concedido às 
pessoas que desenvolve-
ram grandes serviços em 
prol do Município de São 
Mateus.

Art. 3º. A entrega do Titulo 
será em Sessão Solene da 
Câmara Municipal de São 
Mateus, Estado do Espírito 
Santo, que se realizará às 
19:00 horas do dia 21 (vin-
te e um) de setembro de 
2020 (dois mil e vinte), no 
Plenário da Câmara Muni-
cipal de São Mateus, loca-
lizada à Av. Dom José Dal-
vit, 100 Blocos 11 e 12, 
Bairro Santo Antonio, nes-
ta cidade de São Mate-
us/ES.

O Presidente da Câmara 
Municipal de São Mateus – 
ES,  no uso de suas atribui-
ções legais, tendo em vista 
o que dispõe o Inciso IV do 
Artigo 31 da Lei nº 001/90, 
de 05 de abril de 1990 – Lei 
Orgânica do Município de 
São Mateus FAZ SABER 
que a Câmara Municipal 
aprovou e eu promulgo o 
seguinte.

Art. 1°. Fica concedido o 
TÍTULO DE CIDADÃO 
MATEENSE ao Senhor 
G E D I S O N  L U I S 
GONÇALVES.

Art. 2°. O Titulo de Cida-
dão Mateense é concedido 
às pessoas que desenvolve-
ram grandes serviços em 
prol do Município de São 
Mateus.

Art. 3º. A entrega do Titulo 
será em Sessão Solene da 
Câmara Municipal de São 
Mateus, Estado do Espírito 
Santo, que se realizará às 
19:00 horas do dia 21 (vin-
te e um) de setembro de 
2020 (dois mil e vinte), no 
Plenário da Câmara Muni-

D E C R E T O 
LEGISLATIVO:

PODER LEGISLATIVO

DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 

067/2020

“CONCEDE TÍTULO DE 
CIDADÃO  

MATEENSE”.

D E C R E T O 
LEGISLATIVO:

Presidente

que a Câmara Municipal 
aprovou e eu promulgo o 
seguinte.

Art. 4°. Este Decreto Le-
gislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala das Sessões da Câma-
ra Municipal de São Mate-
us, Estado do Espírito San-
to, aos 19 (dezenove) dias 
do mês de agosto (08) de 
2020 (dois mil e vinte).

JORGE RECLA

Art. 1°. Fica concedido o 
TÍTULO DE CIDADÃO 
M AT E E N S E a o S e n h o r 
M A R C U S  A N T O N I O 
CAVALCANTI ROCHA.

JORGE RECLA

“CONCEDE TÍTULO DE 
CIDADÃO  MATEENSE”.

O Presidente da Câmara Mu-
nicipal de São Mateus – ES,  
no uso de suas atribuições 
legais, tendo em vista o que 
dispõe o Inciso IV do Artigo 
31 da Lei nº 001/90, de 05 de 
abril de 1990 – Lei Orgânica 
do Município de São Mateus 
FAZ SABER que a Câmara 
Municipal aprovou e eu pro-
mulgo o seguinte.

Sala das Sessões da Câmara 
Municipal de São Mateus, 
Estado do Espírito Santo, aos 
19 (dezenove) dias do mês de 
agosto (08) de 2020 (dois mil 
e vinte).

Art. 4°. Este Decreto Legis-
lativo entra em vigor na data 
de sua publicação.

DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 069/2020

Art. 3º. A entrega do Titulo 
será em Sessão Solene da 
Câmara Municipal de São 
Mateus, Estado do Espírito 
Santo, que se realizará às 
19:00 horas do dia 21 (vinte e 
um) de setembro de 2020 
(dois mil e vinte), no Plená-
rio da Câmara Municipal de 
São Mateus, localizada à Av. 
Dom José Dalvit, 100 Blocos 
11 e 12, Bairro Santo Anto-
nio, nesta cidade de São Mate-
us/ES.

Art. 2°. O Titulo de Cidadão 
Mateense é concedido às pes-
soas que  desenvolveram 
grandes serviços em prol do 
Município de São Mateus.

DECRETO LEGISLATIVO:

Presidente

PODER LEGISLATIVO

O Presidente da Câmara Mu-
nicipal de São Mateus – ES,  
no uso de suas atribuições 
legais, tendo em vista o que 
dispõe o Inciso IV do Artigo 
31 da Lei nº 001/90, de 05 de 
abril de 1990 – Lei Orgânica 

cipal de São Mateus, locali-
zada à Av. Dom José Dalvit, 
100 Blocos 11 e 12, Bairro 
Santo Antonio, nesta cidade 
de São Mateus/ES.

Art. 4°. Este Decreto Legis-
lativo entra em vigor na data 
de sua publicação.

Sala das Sessões da Câmara 
Municipal de São Mateus, 
Estado do Espírito Santo, aos 
19 (dezenove) dias do mês de 
agosto (08) de 2020 (dois mil 
e vinte).

JORGE RECLA
Presidente

DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 068/2020

PODER LEGISLATIVO

“CONCEDE TÍTULO DE 
CIDADÃO  MATEENSE”.

Art. 2°. O Titulo de Cidadão 
Mateense é concedido às pes-
soas que desenvolveram 
grandes serviços em prol do 
Município de São Mateus.

“CONCEDE TÍTULO DE 
CIDADÃO  MATEENSE”.

DECRETO LEGISLATIVO:

O Presidente da Câmara Mu-
nicipal de São Mateus – ES,  
no uso de suas atribuições 
legais, tendo em vista o que 
dispõe o Inciso IV do Artigo 
31 da Lei nº 001/90, de 05 de 
abril de 1990 – Lei Orgânica 
do Município de São Mateus 
FAZ SABER que a Câmara 
Municipal aprovou e eu pro-
mulgo o seguinte.

Art. 1°. Fica concedido o 
TÍTULO DE CIDADÃO 
M AT E E N S E a o S e n h o r 
AFONSO RODRIGUES 
PEREIRA FILHO.

DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 070/2020

PODER LEGISLATIVO

Art. 3º. A entrega do Titulo 
será em Sessão Solene da 
Câmara Municipal de São 
Mateus, Estado do Espírito 
Santo, que se realizará às 
19:00 horas do dia 21 (vinte e 
um) de setembro de 2020 
(dois mil e vinte), no Plená-
rio da Câmara Municipal de 
São Mateus, localizada à Av. 
Dom José Dalvit, 100 Blocos 
11 e 12, Bairro Santo Anto-
nio, nesta cidade de São Mate-
us/ES.

Art. 4°. Este Decreto Legis-
lativo entra em vigor na data 

DECRETO LEGISLATIVO:

do Município de São Mateus 
FAZ SABER que a Câmara 
Municipal aprovou e eu pro-
mulgo o seguinte.

Art. 1°. Fica concedido o 
TÍTULO DE CIDADÃO 
M AT E E N S E a o S e n h o r 
J A T I L  D E  S O U Z A 
TEIXEIRA FILHO.

Art. 4°. Este Decreto Legis-
lativo entra em vigor na data 
de sua publicação.

Art. 2°. O Titulo de Cidadão 
Mateense é concedido às pes-
soas que desenvolveram 
grandes serviços em prol do 
Município de São Mateus.

Art. 3º. A entrega do Titulo 
será em Sessão Solene da 
Câmara Municipal de São 
Mateus, Estado do Espírito 
Santo, que se realizará às 
19:00 horas do dia 21 (vinte e 
um) de setembro de 2020 
(dois mil e vinte), no Plená-
rio da Câmara Municipal de 
São Mateus, localizada à Av. 
Dom José Dalvit, 100 Blocos 
11 e 12, Bairro Santo Anto-
nio, nesta cidade de São Mate-
us/ES.

Sala das Sessões da Câmara 
Municipal de São Mateus, 
Estado do Espírito Santo, aos 
19 (dezenove) dias do mês de 
agosto (08) de 2020 (dois mil 
e vinte).

JORGE RECLA
Presidente

de sua publicação.

Sala das Sessões da Câmara 
Municipal de São Mateus, 
Estado do Espírito Santo, aos 
19 (dezenove) dias do mês de 
agosto (08) de 2020 (dois mil 
e vinte).

JORGE RECLA

DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 071/2020

PODER LEGISLATIVO

O Presidente da Câmara Mu-
nicipal de São Mateus – ES,  
no uso de suas atribuições 
legais, tendo em vista o que 
dispõe o Inciso IV do Artigo 
31 da Lei nº 001/90, de 05 de 
abril de 1990 – Lei Orgânica 
do Município de São Mateus 
FAZ SABER que a Câmara 
Municipal aprovou e eu pro-
mulgo o seguinte.

“CONCEDE TÍTULO DE 
CIDADÃ  MATEENSE”.

DECRETO LEGISLATIVO:

Presidente

Art . 1°. Fica concedido o 
T Í T U L O  D E  C I D A D Ã 
M AT E E N S E a  S e n h o r a 
J A N A I N A T R I N D A D E 
DAMASCENO BRUNO 
OLIVEIRA.

Art. 2°. O Titulo de Cidadã 
Mateense é concedido às pes-
soas que desenvolveram 
grandes serviços em prol do 
Município de São Mateus.

Art. 4°. Este Decreto Legis-
lativo entra em vigor na data 
de sua publicação.

Sala das Sessões da Câmara 
Municipal de São Mateus, 
Estado do Espírito Santo, aos 
19 (dezenove) dias do mês de 
agosto (08) de 2020 (dois mil 
e vinte).

JORGE RECLA

Art. 3º. A entrega do Titulo 
será em Sessão Solene da 
Câmara Municipal de São 
Mateus, Estado do Espírito 
Santo, que se realizará às 
19:00 horas do dia 21 (vinte e 
um) de setembro de 2020 
(dois mil e vinte), no Plená-
rio da Câmara Municipal de 
São Mateus, localizada à Av. 
Dom José Dalvit, 100 Blocos 
11 e 12, Bairro Santo Anto-
nio, nesta cidade de São Mate-
us/ES.

Presidente

DECRETO LEGISLATIVO:

PODER LEGISLATIVO

“CONCEDE TÍTULO DE 
CIDADÃ  MATEENSE”.

O Presidente da Câmara Mu-
nicipal de São Mateus – ES,  
no uso de suas atribuições 
legais, tendo em vista o que 
dispõe o Inciso IV do Artigo 
31 da Lei nº 001/90, de 05 de 
abril de 1990 – Lei Orgânica 
do Município de São Mateus 
FAZ SABER que a Câmara 
Municipal aprovou e eu pro-
mulgo o seguinte.

DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 072/2020

Art. 1°. Fica concedido o 
T Í T U L O  D E  C I D A D Ã 
M AT E E N S E a  S e n h o r a 
SUELI PEDRONI.

Art. 2°. O Titulo de Cidadã 
Mateense é concedido às pes-
soas que desenvolveram 
grandes serviços em prol do 
Município de São Mateus.

Art. 4°. Este Decreto Legis-
lativo entra em vigor na data 
de sua publicação.

Presidente

Sala das Sessões da Câmara 
Municipal de São Mateus, 
Estado do Espírito Santo, aos 
19 (dezenove) dias do mês de 
agosto (08) de 2020 (dois mil 
e vinte).

DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 073/2020

PODER LEGISLATIVO

“CONCEDE TÍTULO DE 
CIDADÃ  MATEENSE”.

O Presidente da Câmara Mu-
nicipal de São Mateus – ES,  
no uso de suas atribuições 
legais, tendo em vista o que 
dispõe o Inciso IV do Artigo 
31 da Lei nº 001/90, de 05 de 
abril de 1990 – Lei Orgânica 
do Município de São Mateus 
FAZ SABER que a Câmara 
Municipal aprovou e eu pro-
mulgo o seguinte.

JORGE RECLA

DECRETO LEGISLATIVO:

Art. 1°. Fica concedido o 
T Í T U L O  D E  C I D A D Ã 
M AT E E N S E a  S e n h o r a 
ROSÂNGELA MACHADO 
GAMBARINE.

Art. 3º. A entrega do Titulo 
será em Sessão Solene da 
Câmara Municipal de São 
Mateus, Estado do Espírito 
Santo, que se realizará às 
19:00 horas do dia 21 (vinte e 
um) de setembro de 2020 
(dois mil e vinte), no Plená-
rio da Câmara Municipal de 
São Mateus, localizada à Av. 
Dom José Dalvit, 100 Blocos 
11 e 12, Bairro Santo Anto-
nio, nesta cidade de São Mate-
us/ES.

Art. 2°. O Titulo de Cidadã 
Mateense é concedido às pes-
soas que desenvolveram 
grandes serviços em prol do 
Município de São Mateus.

Art. 3º. A entrega do Titulo 
será em Sessão Solene da 
Câmara Municipal de São 
Mateus, Estado do Espírito 
Santo, que se realizará às 
19:00 horas do dia 21 (vinte e 
um) de setembro de 2020 
(dois mil e vinte), no Plená-
rio da Câmara Municipal de 
São Mateus, localizada à Av. 
Dom José Dalvit, 100 Blocos 
11 e 12, Bairro Santo Anto-
nio, nesta cidade de São Mate-
us/ES.

Art. 4°. Este Decreto Legis-
lativo entra em vigor na data 
de sua publicação.

Sala das Sessões da Câmara 
Municipal de São Mateus, 
Estado do Espírito Santo, aos 
19 (dezenove) dias do mês de 
agosto (08) de 2020 (dois mil 
e vinte).

JORGE RECLA
Presidente

DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 

074/2020

PODER LEGISLATIVO

“CONCEDE TÍTULO DE 
CIDADÃ  MATEENSE”.

O Presidente da Câmara 
Municipal de São Mateus – 
ES,  no uso de suas atribui-
ções legais, tendo em vista 
o que dispõe o Inciso IV do 
Artigo 31 da Lei nº 001/90, 
de 05 de abril de 1990 – Lei 
Orgânica do Município de 
São Mateus FAZ SABER 
que a Câmara Municipal 
aprovou e eu promulgo o 
seguinte.

D E C R E T O 
LEGISLATIVO:

Art. 1°. Fica concedido o 
TÍTULO DE CIDADÃ 
MATEENSE a Senhora 
FABIANE SANTIAGO 
DE ARRUDA.

Art. 4°. Este Decreto Le-
gislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

JORGE RECLA
Presidente

Art. 2°. O Titulo de Cidadã 
Mateense é concedido às 
pessoas que desenvolve-
ram grandes serviços em 
prol do Município de São 
Mateus.

DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 

075/2020

PODER LEGISLATIVO

Art. 3º. A entrega do Titulo 
será em Sessão Solene da 
Câmara Municipal de São 
Mateus, Estado do Espírito 
Santo, que se realizará às 
19:00 horas do dia 21 (vin-
te e um) de setembro de 
2020 (dois mil e vinte), no 
Plenário da Câmara Muni-
cipal de São Mateus, loca-
lizada à Av. Dom José Dal-
vit, 100 Blocos 11 e 12, 
Bairro Santo Antonio, nes-
ta cidade de São Mate-
us/ES.

Sala das Sessões da Câma-
ra Municipal de São Mate-
us, Estado do Espírito San-
to, aos 19 (dezenove) dias 
do mês de agosto (08) de 
2020 (dois mil e vinte).

“CONCEDE TÍTULO DE 
CIDADÃO  

MATEENSE”.

O Presidente da Câmara 
Municipal de São Mateus – 
ES,  no uso de suas atribui-
ções legais, tendo em vista 
o que dispõe o Inciso IV do 
Artigo 31 da Lei nº 001/90, 
de 05 de abril de 1990 – Lei 
Orgânica do Município de 
São Mateus FAZ SABER 
que a Câmara Municipal 
aprovou e eu promulgo o 
seguinte.

D E C R E T O 
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LEGISLATIVO:

Art. 2°. O Titulo de Cida-
dão Mateense é concedido 
às pessoas que desenvolve-
ram grandes serviços em 
prol do Município de São 
Mateus.

Art. 4°. Este Decreto Le-
gislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala das Sessões da Câma-
ra Municipal de São Mate-
us, Estado do Espírito San-
to, aos 19 (dezenove) dias 
do mês de agosto (08) de 
2020 (dois mil e vinte).

DECRETO 
LEGISLATIVO N° 

076/2020

PODER LEGISLATIVO

“CONCEDE MEDALHA 
DO CRICARÉ”.

Presidente

O Presidente da Câmara 
Municipal de São Mateus – 
ES,  no uso de suas atribui-
ções legais, tendo em vista 
o que dispõe o Inciso IV do 
Artigo 31 da Lei nº 001/90, 
de 05 de abril de 1990 – Lei 
Orgânica do Município de 
São Mateus FAZ SABER 
que a Câmara Municipal 
aprovou e eu promulgo o 
seguinte.

Art. 1°. Fica concedido o 
TÍTULO DE CIDADÃO 
MATEENSE ao Senhor 
A N T O N I O  F L AV I O 
O L E G A R I O  D E 
QUEIROZ.

JORGE RECLA

Art. 3º. A entrega do Titulo 
será em Sessão Solene da 
Câmara Municipal de São 
Mateus, Estado do Espírito 
Santo, que se realizará às 
19:00 horas do dia 21 (vin-
te e um) de setembro de 
2020 (dois mil e vinte), no 
Plenário da Câmara Muni-
cipal de São Mateus, loca-
lizada à Av. Dom José Dal-
vit, 100 Blocos 11 e 12, 
Bairro Santo Antonio, nes-
ta cidade de São Mate-
us/ES.

D E C R E T O 
LEGISLATIVO:

Art. 1°. Fica concedida a 
“ M E D A L H A  D O 
C R I C A R É ” ,  a  L U I Z 
F E R N A N D O 
LORENZONI. 

Art. 3º. A entrega do Titulo 
será em Sessão Solene da 
Câmara Municipal de São 
Mateus, Estado do Espírito 
Santo, que se realizará às 
19:00 horas do dia 21 (vin-
te e um) de setembro de 
2020 (dois mil e vinte), no 
Plenário da Câmara Muni-
cipal de São Mateus, loca-
lizada à Av. Dom José Dal-
vit, 100 Blocos 11 e 12, 
Bairro Santo Antonio, nes-

Art. 2º. A Medalha do Cri-
caré será concedida às pes-
soas que pelo seu trabalho 
carrearam com benefício 
nanceiro para o Municí-
pio. 

Art. 4°. Este Decreto Legis-
lativo entra em vigor na data 
de sua publicação.

Sala das Sessões da Câmara 
Municipal de São Mateus, 
Estado do Espírito Santo, aos 
19 (dezenove) dias do mês de 
agosto (08) de 2020 (dois mil 
e vinte).

ta cidade de São Mateus/ES.

JORGE RECLA
Presidente

DECRETO LEGISLATIVO 
N° 077/2020

PODER LEGISLATIVO

“CONCEDE MEDALHA 
AMIGOS DE SÃO 

MATEUS”.

O Presidente da Câmara Mu-
nicipal de São Mateus – ES,  
no uso de suas atribuições 
legais, tendo em vista o que 
dispõe o Inciso IV do Artigo 
31 da Lei nº 001/90, de 05 de 
abril de 1990 – Lei Orgânica 
do Município de São Mateus 
FAZ SABER que a Câmara 
Municipal aprovou e eu pro-
mulgo o seguinte.

Art. 2º. A Medalha Amigos 
de São Mateus será concedi-
da às pessoas que desenvol-
veram grandes afetividades 
por São Mateus. 

DECRETO LEGISLATIVO:

Art. 1°. Fica concedida a 
“MEDALHA AMIGOS DE 
S Ã O  M A T E U S ” ,  a 
R O N A L D O  L O P E S 
BADIN.

Sala das Sessões da Câmara 
Municipal de São Mateus, 
Estado do Espírito Santo, aos 
19 (dezenove) dias do mês de 
agosto (08) de 2020 (dois mil 
e vinte).

Art. 3º. A entrega do Titulo 
será em Sessão Solene da 
Câmara Municipal de São 
Mateus, Estado do Espírito 
Santo, que se realizará às 
19:00 horas do dia 21 (vinte e 
um) de setembro de 2020 
(dois mil e vinte), no Plená-
rio da Câmara Municipal de 
São Mateus, localizada à Av. 
Dom José Dalvit, 100 Blocos 
11 e 12, Bairro Santo Anto-
nio, nesta cidade de São Mate-
us/ES.

Art. 4°. Este Decreto Legis-
lativo entra em vigor na data 
de sua publicação.

JORGE RECLA
Presidente

DECRETO LEGISLATIVO 
N° 078/2020

PODER LEGISLATIVO

O Presidente da Câmara Mu-
nicipal de São Mateus – ES,  
no uso de suas atribuições 
legais, tendo em vista o que 
dispõe o Inciso IV do Artigo 
31 da Lei nº 001/90, de 05 de 
abril de 1990 – Lei Orgânica 
do Município de São Mateus 
FAZ SABER que a Câmara 

“CONCEDE MEDALHA 
AMIGOS DE SÃO 

MATEUS”.

PODER LEGISLATIVO

Art. 1°. Fica concedida a 
MEDALHA DE HONRA 
AO MÉRITO “LOURIVAL 
PINHA” ao Exmº. Sr. Minis-
tro TARCÍSIO GOMES DE 
FREITAS.

CONCEDE MEDALHA DE 
HONRA AO MÉRITO 
“LOURIVAL PINHA”.

Art. 3º. A entrega do Titulo 
será em Sessão Solene da 
Câmara Municipal de São 
Mateus, Estado do Espírito 
Santo, que se realizará às 
19:00 horas do dia 21 (vinte e 
um) de setembro de 2020 
(dois mil e vinte), no Plená-
rio da Câmara Municipal de 
São Mateus, localizada à Av. 
Dom José Dalvit, 100 Blocos 
11 e 12, Bairro Santo Anto-
nio, nesta cidade de São Mate-
us/ES.

Art. 2º. A Medalha de Honra 
ao Mérito Lourival Pinha, 
será concedida anualmente a 
uma só pessoa ou instituição, 
a quem prestar no âmbito do 
Município de São Mateus, 
relevantes serviços na área 
do Desenvolvimento.

O Presidente da Câmara Mu-
nicipal de São Mateus – ES,  
no uso de suas atribuições 
legais, tendo em vista o que 
dispõe o Inciso IV do Artigo 
31 da Lei nº 001/90, de 05 de 
abril de 1990 – Lei Orgânica 
do Município de São Mateus 
FAZ SABER que a Câmara 
Municipal aprovou e eu pro-
mulgo o seguinte.

DECRETO LEGISLATIVO:

Art. 4°. Este Decreto Legis-
lativo entra em vigor na data 

DECRETO LEGISLATIVO:

Art. 1°. Fica concedida a 
“MEDALHA AMIGOS DE 
SÃO MATEUS”, a JULIO 
SALVADOR.

Municipal aprovou e eu pro-
mulgo o seguinte.

Art. 2º. A Medalha Amigos 
de São Mateus será concedi-
da às pessoas que desenvol-
veram grandes afetividades 
por São Mateus. 

Art. 3º. A entrega do Titulo 
será em Sessão Solene da 
Câmara Municipal de São 
Mateus, Estado do Espírito 
Santo, que se realizará às 
19:00 horas do dia 21 (vinte e 
um) de setembro de 2020 
(dois mil e vinte), no Plená-
rio da Câmara Municipal de 
São Mateus, localizada à Av. 
Dom José Dalvit, 100 Blocos 
11 e 12, Bairro Santo Anto-
nio, nesta cidade de São Mate-
us/ES.

Art. 4°. Este Decreto Legis-
lativo entra em vigor na data 
de sua publicação.

Sala das Sessões da Câmara 
Municipal de São Mateus, 
Estado do Espírito Santo, aos 
19 (dezenove) dias do mês de 
agosto (08) de 2020 (dois mil 
e vinte).

JORGE RECLA
Presidente

DECRETO LEGISLATIVO 
N° 079/2020

CONCEDE MEDALHA DE 
HONRA AO MÉRITO 

“MANOEL PESSANHA”.

O Presidente da Câmara Mu-
nicipal de São Mateus – ES,  
no uso de suas atribuições 
legais, tendo em vista o que 
dispõe o Inciso IV do Artigo 
31 da Lei nº 001/90, de 05 de 
abril de 1990 – Lei Orgânica 
do Município de São Mateus 

Presidente

CONCEDE MEDALHA DE 
HONRA AO MÉRITO 

“ELEOSÍPIO CUNHA”.

Art. 1°. Fica concedida a 
MEDALHA DE HONRA 
AO MÉRITO “ELEOSÍPIO 
CUNHA” a MARCOPOLO.

Art. 2º. A Medalha de Honra 
ao Mérito Eleosípio Cunha, 
será concedida anualmente a 
quem prestar, no âmbito do 
Município de São Mateus, 
relevantes serviços na área 
da Indústria.

de sua publicação, revogan-
do ás disposições em contrá-
rio.

Sala das Sessões da Câmara 
Municipal de São Mateus, 
Estado do Espírito Santo, aos 
19 (dezenove) dias do mês de 
agosto (08) de 2020 (dois mil 
e vinte).

JORGE RECLA

DECRETO LEGISLATIVO 
N° 080/2020

PODER LEGISLATIVO

O Presidente da Câmara Mu-
nicipal de São Mateus – ES,  
no uso de suas atribuições 
legais, tendo em vista o que 
dispõe o Inciso IV do Artigo 
31 da Lei nº 001/90, de 05 de 
abril de 1990 – Lei Orgânica 
do Município de São Mateus 
FAZ SABER que a Câmara 
Municipal aprovou e eu pro-
mulgo o seguinte.

DECRETO LEGISLATIVO:

Art. 3º. A entrega do Titulo 
será em Sessão Solene da 
Câmara Municipal de São 
Mateus, Estado do Espírito 
Santo, que se realizará às 
19:00 horas do dia 21 (vinte e 
um) de setembro de 2020 
(dois mil e vinte), no Plená-
rio da Câmara Municipal de 
São Mateus, localizada à Av. 
Dom José Dalvit, 100 Blocos 
11 e 12, Bairro Santo Anto-
nio, nesta cidade de São Mate-
us/ES.

Art. 4°. Este Decreto Legis-
lativo entra em vigor na data 
de sua publicação, revogan-
do ás disposições em contrá-
rio.

Sala das Sessões da Câmara 
Municipal de São Mateus, 
Estado do Espírito Santo, aos 
19 (dezenove) dias do mês de 
agosto (08) de 2020 (dois mil 
e vinte).

Presidente

DECRETO LEGISLATIVO 
N° 081/2020

PODER LEGISLATIVO

JORGE RECLA

Art. 1°. Fica concedida a 
MEDALHA DE MÉRITO 
LEGISLATIVO ao Exmº. Sr. 
V e r e a d o r  C A R L O S 
A L B E R T O  G O M E S 
ALVES.

Art. 3º. A entrega do Titulo 
será em Sessão Solene da 
Câmara Municipal de São 
Mateus, Estado do Espírito 
Santo, que se realizará às 
19:00 horas do dia 21 (vinte e 
um) de setembro de 2020 

Art. 2º. A Medalha de Honra 
de Mérito Legislativo, será 
concedida anualmente aos 
Políticos que pelas suas en-
vergaduras morais, desem-
penharam com lealdade a 
função que o povo delegou.

Art. 1°. Fica concedida a 
MEDALHA DE HONRA 
AO MÉRITO “MANOEL 
P E S S A N H A ” a  J U L I O 
C E S A R  P O L A T O 
BARBOSA.

O Presidente da Câmara Mu-
nicipal de São Mateus – ES,  
no uso de suas atribuições 
legais, tendo em vista o que 
dispõe o Inciso IV do Artigo 
31 da Lei nº 001/90, de 05 de 
abril de 1990 – Lei Orgânica 
do Município de São Mateus 
FAZ SABER que a Câmara 
Municipal aprovou e eu pro-
mulgo o seguinte.

Art. 2º. A Medalha de Honra 
ao Mérito Manoel Pessanha, 
será concedida anualmente a 
quem prestar, no âmbito do 
Município de São Mateus, 
relevantes serviços na área 
dos Empreendimentos Hote-
leiros, Bares e Restaurantes.

DECRETO LEGISLATIVO:

FAZ SABER que a Câmara 
Municipal aprovou e eu pro-
mulgo o seguinte.

DECRETO LEGISLATIVO:

Presidente

Art. 4°. Este Decreto Legis-
lativo entra em vigor na data 
de sua publicação, revogan-
do ás disposições em contrá-
rio.

Sala das Sessões da Câmara 
Municipal de São Mateus, 
Estado do Espírito Santo, aos 
19 (dezenove) dias do mês de 
agosto (08) de 2020 (dois mil 
e vinte).

JORGE RECLA

PODER LEGISLATIVO

Art. 3º. A entrega do Titulo 
será em Sessão Solene da 
Câmara Municipal de São 
Mateus, Estado do Espírito 
Santo, que se realizará às 
19:00 horas do dia 21 (vinte e 
um) de setembro de 2020 
(dois mil e vinte), no Plená-
rio da Câmara Municipal de 
São Mateus, localizada à Av. 
Dom José Dalvit, 100 Blocos 
11 e 12, Bairro Santo Anto-
nio, nesta cidade de São Mate-
us/ES.

“CONCEDE MEDALHA 
DE MÉRITO 

LEGISLATIVO”.

DECRETO LEGISLATIVO 
N° 082/2020

Art. 4°. Este Decreto Le-
gislativo entra em vigor na 
data de sua publicação, 
revogando ás disposições 
em contrário.

“CONCEDE TÍTULO DE 
MATEENSE AUSENTE 

N° 1”.

Sala das Sessões da Câma-
ra Municipal de São Mate-
us, Estado do Espírito San-
to, aos 19 (dezenove) dias 
do mês de agosto (08) de 
2020 (dois mil e vinte).

O Presidente da Câmara 
Municipal de São Mateus – 
ES,  no uso de suas atribui-
ções legais, tendo em vista 
o que dispõe o Inciso IV do 
Artigo 31 da Lei nº 001/90, 
de 05 de abril de 1990 – Lei 
Orgânica do Município de 
São Mateus FAZ SABER 
que a Câmara Municipal 
aprovou e eu promulgo o 
seguinte.

Art. 1°. Fica concedido o 
TÍTULO DE MATEENSE 
AUSENTE N° 1 ao Senhor 
ANDRISON COSME.

Art. 2º. O Título de Mate-
ense Ausente n° 1, será con-
cedido a um único cidadão, 
nascido em São Mateus e 
que reside fora do Municí-
pio há pelo menos 10 (dez) 
anos, além de ter em seu 
curriculum demonstrado 
haver prestado relevantes 
serviços, bem como ter 
projetado o nome desta 
Cidade.

JORGE RECLA

PODER LEGISLATIVO

(dois mil e vinte), no Ple-
nário da Câmara Munici-
pal de São Mateus, locali-
zada à Av. Dom José Dal-
vit, 100 Blocos 11 e 12, 
Bairro Santo Antonio, nes-
ta cidade de São Mate-
us/ES.

Presidente

DECRETO 
LEGISLATIVO N° 

083/2020

D E C R E T O 
LEGISLATIVO:

Art. 4°. Este Decreto Le-
gislativo entra em vigor na 
data de sua publicação, 
revogando ás disposições 
em contrário.

Sala das Sessões da Câma-
ra Municipal de São Mate-
us, Estado do Espírito San-
to, aos 19 (dezenove) dias 
do mês de agosto (08) de 
2020 (dois mil e vinte).

JORGE RECLA
Presidente

Art. 3º. A entrega do Titulo 
será em Sessão Solene da 
Câmara Municipal de São 
Mateus, Estado do Espírito 
Santo, que se realizará às 
19:00 horas do dia 21 (vin-
te e um) de setembro de 
2020 (dois mil e vinte), no 
Plenário da Câmara Muni-
cipal de São Mateus, loca-
lizada à Av. Dom José Dal-
vit, 100 Blocos 11 e 12, 
Bairro Santo Antonio, nes-
ta cidade de São Mate-
us/ES.



www.fanoticias.com.br8 Sábado, 12 de setembro de 2020

PUBLICIDADE LEGAL

NOTCIAS
w w w . F A N O T I C I A S . c o m . b r

BALANÇOS, DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS DE EDITAIS,
LICITAÇÕES, ATAS E MERCADO DE CAPITAIS

27 99955-1548PUBLIQUE CONOSCO


