
DECRETO Nº 059/2020, 02 de julho de 2020.  
 

PODER LEGISLATIVO 

DECRETA LUTO OFICIAL 

CONSIDERANDO que a Sra. MARLUSSE PESTANA DAHER, foi 

professora da rede Estadual de Ensino em nossa cidade de São 

Mateus/ES, atuando no decorrer do período de 1970 a 1991, na Escola 

Ceciliano Abel de Almeida, como titular da língua Portuguesa, vez que 

era graduada em Letras na Faculdade de Filosofia – FAFI, em Vitória, 

mesmo período em que atuava como advogada, uma vez que se 

graduou  em Direito pela faculdade UNESC de Colatina; 

CONSIDERANDO que a mesma atuou como Defensora Pública em 

São Mateus/ES, no período compreendido de 1978 a 1982; 

CONSIDERANDO que no ano de 1991 Dra. Marlusse, ingressou no 

Ministério Público Estadual, quando foi nomeada em 01/08 para 

exercer em caráter de provimento efetivo, o cargo de promotor 

substituto e designada para responder pela Promotoria de Justiça do 

Grupo de Trabalho da Casa de Detenção. Tendo no ano de 1992 

promovida por antiguidade para o cargo de Promotor de Justiça, 

quando pode atuar nas Comarcas de Dores  do Rio Preto, Baixo 

Guandú, Cachoeiro de Itapemirim, Domingos Martins, Jaguaré, Nova 

Venécia, Presidente Kennedy, Rio Novo do Sul, São Mateus, Serra, 

Viana e na Capital, período em que atuou como Titular do Conselho 

Estadual do Meio Ambiente (CONSEMA); 

CONSIDERANDO que Dra. Marlusse era membro da AFESL -  

Academia Feminina Espirito-santense de Letras, onde era titular da 

“Cadeira 33 – Patrona Argentina Lopes Tristão”, bem como era 

membro da Academia Mateense de Letras, onde ocupava a “Cadeira 

09 – Patrona Cora Coralina”.  Destaca-se que a mesma foi uma das 

fundadoras da Academia Mateense de Letras e a presidiu desde a sua 

fundação até janeiro do ano de 2019; 

CONSIDERANDO que a mesma era Conselheira da Comissão de 

Justiça e Paz da Arquidiocese de Vitória, produtora e apresentadora do 

programa “Cinco Minutos Com Maria”, na Rádio América de Vitória;  

CONSIDERANDO por fim que a mesma ingressou na vida pública e 

logrou sua vitória consagrando-se uma Vereadora para tomar assento 

na Câmara Municipal de São Mateus, ocupando com excelência a 



função que o povo mateense lhe outorgou nas urnas, tendo sido eleita 

para o mandato de 1977 a 1981, este estendido até o mês de  

dezembro de 1983, haja vista a prorrogação dos mandatos dos 

Prefeitos e Vereadores por mais dois anos , em cumprimento da 

Decisão do Governo Federal, com aprovação do Congresso Nacional 

da República Federativa do Brasil; 

CONSIDERANDO, sobretudo, que Dra. Marlusse Pestana Daher foi a 

primeira e única mulher eleita a responder como Chefe do Poder 

Legislativo, representando esta Casa de Leis na condição de 

Presidente nos anos de 1981 a 1983, o que o fez com maestria, 

tamanha sua envergadura moral e postura ilibada como mulher, que 

sempre se posicionou defensora dos fracos e oprimidos. 

A MESA DIRETORA da Câmara Municipal de São Mateus, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais.  

 

DECRETA: 

Art. 1º. Fica declarado Luto Oficial por 03 (três) dias na Câmara 

Municipal de São Mateus, Estado do Espírito Santo, em virtude do passamento da Sra. 

MARLUSSE PESTANA DAHER, Ex-Vereadora e Ex-Presidente da Câmara Municipal de 

São Mateus/ES, ocorrido no dia 02 (dois) de julho do  ano de 2020, na cidade de Vitória. 

Art. 2º. Ficam suspensos os trabalhos desta Casa de Leis no dia 02 

(dois) do corrente mês e ano. 

Art. 3º.  Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se as disposições em contrário. 

 

                REGISTRE-SE,             PUBLIQUE-SE           E          CUMPRA-SE. 

 
Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de São Mateus, Estado 

do Espírito Santo, aos  dois (02) dias do mês de julho (07) do ano de dois mil e vinte (2020).  
 
 

 
JORGE LUIZ RECLA DE JESUS                                  CARLOS ALBERTO GOMES ALVES 
                Presidente                                                                          Vice-Presidente 

 
 



 
JOZAIL FUGULIM                                                                 AGUILES MOREIRA DA  SILVA 
    1º Secretário                                                                                      2º Secretário 

 

Registrado e publicado na Câmara Municipal de São Mateus, na data supra. 

 


