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Ata nº 001/2017 da Sessão Ordinária, realizada aos 10 (dez) dias do mês de 

Janeiro de 2017 (dois mil e dezessete), às 18:00 (dezoito) horas. Reuniu-se na 

Câmara Municipal de São Mateus - Estado do Espírito Santo, na sede da Câmara, 

sob a Presidência do Vereador Sr Carlos Alberto Gomes Alves, e Secretariado pelo 

Vereador Sr Ajalírio Caldeira Varges. DO PEQUENO EXPEDIENTE: A seguir o Sr 

Presidente fez a abertura da Sessão e após as formalidades regimentais, solicitou 

ao Sr Secretário que efetuasse a chamada dos Srs. Vereadores, para verificação do 

Quorum legal, responderam presente 11 (onze) Srs. Vereadores: Ajalírio Caldeira 

Varges, Antônio Luiz Cardoso, Aquiles Moreira da Silva, Carlos Alberto Gomes 

Alves, Francisco Amaro de Alencar Oliveira, Jaciara Teixeira, Jerri Pereira, Jorge 

Luiz Recla de Jesus, Josimar de Oliveira Mendonça, Jozail Fugulim, e Paulo 

Chagas. Assim constatado, o Sr. Presidente convidou o Vereador Sr Aquiles Moreira 

da Silva para que efetuasse a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. A seguir o Sr 

Presidente solicitou ao Secretário da Mesa que procedesse a leitura dos 

expedientes enviados a esta Casa de Leis, e informasse qual a Pauta da Ordem do 

Dia. Assim sendo, o Sr Secretário, procedeu à leitura que constou do seguinte: 

LEITURA: Tendo em vista o não cumprimento do dispositivo constante do artigo 

111, § 3° do Regimento Interno, no encerramento da última Sessão Legislativa, 

submetemos a LEITURA as ATAS N°s 053 e 054/2016; Ata da Sessão Solene 

Preparatória para Instalação da Nova Legislatura e Posse dos Eleitos; Ata da 

Sessão Legislativa Específica para Eleição da Mesa Diretora – biênio – 2017/2018; 

Ata da Sessão Legislativa Específica para Indicação dos membros das Comissões 

Permanentes. PODER EXECUTIVO: Leitura do expediente protocolizado sob o n° 

001155/2016, da Secretaria Municipal de Cultura, solicitando a indicação de 02 

(dois) representantes da Câmara Municipal para compor o Conselho Municipal de 

Cultura, (os nomes anteriormente informados foram exonerados do quadro de 

servidores deste Poder Legislativo). DIVERSOS: Leitura do expediente protocolizado 

sob o n° 000043/2017, do Partido Republicano Brasileiro – PRB, indicando o Líder 

do Partido na Câmara, Vereador Josimar de Oliveira Mendonça. Leitura do 

Comunicado n° CM213692/2016, do Ministério da Educação, informando a liberação 

de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação, em favor da Prefeitura Municipal de São 

Mateus, no montante de R$ 241.315,74. DO GRANDE EXPEDIENTE: O Sr 

Presidente Carlos Alberto Gomes Alves ressalta que estão iniciando uma nova 

história nesta Casa de Leis do Município de São Mateus, e querem poder fazer 

melhor do que aqueles que passaram, não passando por cima de ninguém, mas sim 

respeitando a todos. Pede pra que a platéia que se encontra presente, que possam 

voltar tantas vezes quanto quiserem porque é importante a presença de todos, para 

acompanhar os trabalhos Legislativos deste Poder e acompanhar de perto a atuação 

de cada Parlamentar. Pede a todos os Srs Vereadores que for fazer uso da palavra, 
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sem distinção, a todos os Srs. Vereadores e a Vereadora Jaciara, que nos 

presenteia com a presença feminina no Plenário, que no futuro o povo possa colocar 

mais representante mulher nesta Casa de Leis, porque só tende a nos abrilhantar. 

Comenta que conhece um pouco da trajetória da funcionária sindicalista no 

município de São Mateus e tem certeza que ela vem muito para abrilhantar os 

trabalhos desta Casa. Diz que tem certeza que esta Casa não será uma Casa que 

ficará muda diante dos problemas que o nosso município tem, sabem dos desafios 

que o novo prefeito terá, e deixou claro que esta Casa esta de portas abertas para 

juntos ajudarem a direcionar o melhor para nossa cidade, para nosso município num 

todo. Pede aos Nobres Pares para que sejam contidos nas palavras, com respeito 

aos demais colegas e ao público que com certeza se faz presente para poder ouvir 

propostas e sair daqui cheios de esperança de que dias melhores virão para nossa 

cidade com o trabalho deste Poder. Agradece a todos pela atenção. E em seguida 

concede a palavra ao Vereador Sr Francisco Amaro de A. Oliveira, que após saudar 

todos da Mesa Diretora nominalmente, exceto o 1º Secretário o Vereador Sr. Ajalírio 

Caldeira Varges, Vereadores e demais presentes. Ato contínuo o Sr. Presidente 

interrompe, em tempo, ressaltando que não devem ter fronteiras uns com os outros, 

e pede ao colega Vereador que ao se reportar a Mesa Diretora não precisasse falar 

o nome do Presidente e nem do Vice-Presidente, e sim se reportasse à MESA 

DIRETORA porque ela é composta de três membros incluindo o 1º Secretário 

Vereador Sr. Ajalírio Caldeira Varges. O senhor Vereador Amaro aproveita para 

perguntar ao Procurador Jurídico da Casa se o Regimento ou Lei Orgânica lhe 

obriga a citar o nome de todos os Srs. Vereadores se assim não o quiser fazer. 

Continua sua fala, comentando que a tarefa do Vereador é uma tarefa árdua e estão 

tendo o privilégio, uns de chegar pela primeira vez e outros ao retornar a essa Casa, 

como é o caso do Presidente Carlos Alberto, do Vice Jorginho, é o seu caso 

também, do vereador Aquiles parabenizando-o pela permanência aqui na Casa, 

porque não se ganha um mandato de vereador e não se reelege vereador por 

acaso, alguma coisa positiva tem, um trabalho, uma referência. Coloca-se a 

disposição dos Nobres Pares, “porque como já falou a tarefa é árdua e temos que 

trabalhar juntos, com muita responsabilidade, com muita competência, honestidade 

e muita preocupação em fazer aquilo que é correto”. Ressalta que terão sim o dever 

de fiscalizar os atos do Executivo, mas também o dever de contribuir naquilo que é 

bom para a cidade de São Mateus. Agradece de forma especial ao Bloco 

Parlamentar, o qual representa como líder, que é composto pelos Srs Vereadores; 

Jaciara, Paulo Chagas, Doda e Aquiles. Agradece pela lealdade na Sessão de 

Posse e na Sessão de escolha da Mesa Diretora desta Casa. Afirma que terão 

sempre dele a mesma lealdade. Precisam trabalhar pelo município de forma muito 

sincera, sabem que o Prefeito Daniel passará por muitas dificuldades assim como 

também passarão nesse mandato. Até porque o Prefeito Daniel vai poder contar 



0016 
 

com muito pouca ajuda, governo do estado, deputados, talvez o deputado Freitas 

que nunca foi omisso nos seus mandatos, já o nosso deputado Federal não pode 

falar o mesmo, o Deputado Jorge Silva que já em dois mandatos, nunca fez sequer 

uma prestação de contas de seu mandato, um deputado ausente, ressalta que essa 

é a sua opinião. Fala que ele se reelegeu enganando a população de São Mateus 

prometendo a construção do Hospital Infantil lá no Litorâneo perto da faculdade, e 

até hoje, não se fala mais nisso. Acha que um deputado que, em sua opinião, 

aproveita da queda de um avião, que foi o caso dos jogadores da Chapecoense, 

para se reunir na calada da noite para votar e acabar com a aposentadoria dos 

trabalhadores, para votar a favor da corrupção. Acha que um deputado desse não o 

representa, e já votou nele por duas vezes, e vai além, é um deputado sem palavra, 

porque quem promete e não cumpre é mentiroso. Diz que não pede segredo sobre 

sua fala, sabe que aqui tem pessoas que compõe o gabinete do deputado Jorge 

Silva, o gabinete fantasma, porque ninguém sabe o quê que faz, quem trabalha, qual 

é a função. Diz ao Sr Presidente, que faz esse desabafo e ele sabe também, que 

nessa construção na qual vossa excelência se tornou presidente, e lhe deseja toda 

sorte do mundo porque sabe que ele tem competência para isso e não é a toa que 

está de volta nesta Casa para cumprir o seu quinto mandato, tem certeza que estão 

em boas mãos e não tem duvidas disso. Mas, quem não tem palavra hoje na política 

que existe no nosso país, se ele não honrar a palavra dele, a assinatura dele, ele 

não vai honrar nem as calças que veste. Mas, deixando isso de lado como já foi 

pedido pelo Exmo. Presidente, vão trabalhar pela cidade de São Mateus, sabem que 

em Brasília tem diversos deputados que não valem muita coisa, Partidos 

mercenários como é o Partido do Deputado Jorge Silva, do Presidente até seus 

vereadores e deputados, mas daqui a dois anos farão uma avaliação do mandato do 

nosso deputado e aí a população vai falar se permanece ou não. Fala que não 

poderia deixar de dar esse recado aqui. Sabe da conduta de cada vereador aqui, 

conhece todos, e a partir de hoje a população vai passar a conhecer cada um dos 

vereadores, as ações, a conduta. Fala que não quer ficar aqui como vereador sem 

condições de trabalho, tem as comissões, precisam discutir os problemas da cidade, 

precisam honrar e fazer jus ao salário. Portanto reafirma o seu compromisso, e 

agradece o povo mateense que lhe deu o segundo mandato, a ele que é um filho 

adotivo dessa terra, e no dia que não puder honrar as calças que veste, honrar a sua 

assinatura, honrar o seu mandato, vai voltar a vender suas panelas na rua como 

sempre fez de porta em porta. Comenta que não pode ser injusto, e lembra que Dr. 

Jorge Silva fez uma grande obra em São Mateus que a população sabe, conhece e 

sempre que passa no centro da cidade vê, aquele edifício de oito andares, uma 

grande obra, espera que não esteja como a do Geddel Vieira Lima da Bahia, mas 

como existe uma comissão de obras vão fiscalizar, e se tiver vai sofrer as 

conseqüências como Geddel sofreu lá também. Encerra sua fala agradecendo a 
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todos. A seguir o Presidente Sr Carlos Alberto concedeu a palavra a Vereadora Sra. 

Jaciara Teixeira do Nascimento, que após saudar todos da Mesa Diretora, 

Vereadores, convidados de honra e demais presentes, inicia já pedindo desculpas 

porque não tem jeito, tem coisas que precisa ir até o fim pra limpar a área e limpar a 

alma também. Comenta que essa semana viu uma entrevista de filosofo que gosta 

muito Sr Mario Sergio Cortella e ele estava falando sobre uma frase, que é bem 

conhecida, que é: “a ocasião faz o ladrão” e ele dizia até citando Machado de Assis, 

que na verdade a ocasião não faz o ladrão ela apenas o revela. E aí por analogia diz 

que revela o ladrão, revela o mau caráter, revela o traidor, basta ter a ocasião que 

as pessoas se revelam. Então nesse sentido, primeiramente parabeniza o 

Presidente, o Vice, os três Vereadores que se mantiveram unidos em um propósito e 

trabalham em cima de uma estratégia que foi perfeita, identificar o fraco e ir em cima 

dele, é perfeito e acertaram e estão de parabéns por isso. Esclarece que acredita e 

concorda com o que fizeram o problema não é o que fizeram, o problema é quem 

deixou de fazer o que disse que faria durante três meses. Relata que ouviu algumas 

coisas no dia da Posse, da qual discorda; primeiro ouviu no momento da traição que: 

“isso é democracia” e aquilo que aconteceu não foi democracia, aquilo foi patifaria. 

Ressalta que uma pessoa se reunir com um grupo por três meses, dar a sua 

palavra, a sua assinatura e na última hora mudar de nome, de voto, mudar de idéia é 

uma coisa um tanto estranha, e que na verdade não via ha muito tempo nas eleições 

da presidência da câmara, voltou-se uma prática muito ruim por sinal. Outra coisa 

foi: “liga não, isso faz parte da política” essa então, não aceita, em hipótese 

nenhuma, isso não pode fazer parte da política. Afirma que isso pode fazer parte da 

índole de algumas pessoas, mas não pode fazer parte da política. Na política tem 

que ser usada o que tem de bom, para fazer o bem para comunidade, é por isso que 

tem que usar a política. E se passar a acreditar que isso faz parte da política, tem 

que sair dela. Mas não vai sair porque acredita que as pessoas têm que oferecer o 

que há de bom nelas, e não o que há de podre. Então, aos Vereadores que em boa 

parte é o primeiro mandato diz, assim como quer fazer, e conta também com os 

seus companheiros para sempre estar lhe lembrando isso, que tem que utilizar o 

que há de bom em cada um nesses quatro anos de mandato, e quando em algum 

momento aflorar qualquer sentimento podre que afoguem, porque as pessoas, a 

população, o povo, esses que acreditaram, não querem ver o lado podre, quem quer 

ver o lado podre não é amigo e muito menos quer ver o bem ou o bem da 

população. Então para esse inicio de mandato que revele o que há de bom e não o 

que há de ruim, o que há de mais perverso e cruel. Diz que podem contar com uma 

companheira e está aqui para discutir o que de fato é bom para esse município 

utilizando as qualidades de cada um e não os defeitos. Agradece e se despede 

desejando uma boa sessão. A seguir o Presidente solicita ao Vice-Presidente que 

tome seu assento para que possa fazer Uso da Tribuna, logo após saudar todos da 
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Mesa Diretora, Vereadores, convidados de honra e demais presentes, relata o 

quanto as pessoas não têm noção da felicidade em que se encontra, não pelo 

mandato de vereador, mas de ter sido conduzido à esta casa, da qual saiu no dia 31 

de Dezembro de 2012 na condição de Presidente, foi Presidente em 2011/2012 e 

fez naquela oportunidade um mandato de Presidente de muita transparência, muita 

decência, muito respeito a dinheiro publico, tinha perdido as eleições, mas foi 

naquela oportunidade o segundo mais votado com 1.604 votos, se fosse pela 

vontade popular estaria vereador no exercício de 2013/2016, mas Deus quis que 

não ganhasse, que saísse dessa Casa na condição de presidente, e lhe deu a 

oportunidade de voltar sendo o segundo vereador mais votado novamente com 

1.373 votos, maravilha, para quem ganha um mandato é maravilhoso, e para quem 

ganha cinco mandatos é fantástico, ninguém ganha porque é bonito, diz que não é 

bonito mas a sua mulher acha, ganha por mérito, por trabalho, por transparência, 

pelos seus atos de homem público e aqui está. Comenta que passou sessenta dias, 

do dia 03 de Outubro de 2016 até o inicio de Dezembro tomando conta de um Sitio 

que tem na estrada de Barra Nova que largou abandonado lá por causa da 

campanha. E aqui tinha se formado dois grupos nesta Casa, seis, quatro, e ele o 

patinho feio largado na carreira solo, e aí fala que se faltar com a verdade em algum 

momento que Deus lhe castigue da forma mais cruel que ele entender porque ele é 

pai, ele é soberano, ele é Deus de todos e de todas as coisas, então não vai faltar 

com a verdade. Foi convidado para participar do grupo dos quatro, do Vereador 

Jorge Recla, Antônio Tempero, Jerri e Jozail, sentaram em um determinado lugar os 

cinco e perguntou a cada um, se tinham vontade de ser candidato a presidente, 

ressalva que não tinha pretensão, e todos responderam não, então disse que seria o 

candidato e eles fizeram um pacto sem assinar uma folha, sem botar assinatura em 

lugar nenhum só botaram a palavra, são homens honrados, assumiram o 

compromisso de lhe dar o voto para presidente, quantas pessoas que depois que 

descobriram que ele tinha o apoio dos vereadores, falaram: Sai fora de Carlos 

Alberto, ele é ditador, é um cara arrogante, prepotente. Relata que nunca foi isso 

que falam, mas afirma que melhorou muito daquele Carlos Alberto que era 

Presidente para esse que hoje é Presidente, sabem por quê? Por que conheceu 

Deus em seu coração, e quando uma pessoa que está viva a cinqüenta e quatro 

anos, e não tinha Deus no coração, e tem a seu lado uma mulher que é sua base, 

seu esteio, que lhe mostrou como pode ser melhor a cada dia com ela, com seus 

filhos, seus amigos, com o povo que representa, fala que não é vereador de 1.373 

pessoas, é vereador do município de São Mateus assim como Nobres Pares 

também são. E Deus lhe deu essa vitória. Comenta que tudo que ouviram do 

vereador e da vereadora que lhe antecedeu, que entende o momento de amargura, 

de raiva, da quebra de uma palavra. Diz que vê muitas vezes, e já até pediu que 

tivessem respeito com os nobres desta Casa e a vereadora, que o que o vereador 
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Ajalirio fez aos olhos dos homens, aos olhos dos que tinham interesse em ganhar a 

Presidência desta Casa foi um crime, foi uma covardia. Mas aos olhos de Deus ele 

foi muito bem, porque ele votou em uma pessoa, em um grupo que tem das 

melhores intenções com esta Casa. Ressalta que um dos compromissos que fez, e 

torna público para quem quiser que o dinheiro que falaram da mala preta não existe, 

garante e como falou em nenhum momento vai faltar com a verdade, mas fez sim 

compromissos, como eles também tinham um compromisso se ganhassem a 

presidência desta casa só que eles não ganharam e uma pessoa que foi 

fundamental, lembrando que esse município passou anos e anos tentando com 

alguns de muito dinheiro e de muito poder e não conseguiram eleger um Deputado 

Federal, e foi a cor, hoje o nosso representante na Câmara Federal é um negro de 

caráter, de moral, honesto porque o conhece. Podem falar dos defeitos que ele tem 

porque ninguém é perfeito nesta Casa nem neste mundo, mas é uma pessoa 

honesta. Fala que o vereador Ajalirio cumpriu uma determinação do partido. 

Comenta que no seu grupo, ele já tinha apoiado Dr. Jorge Silva para prefeito uma 

vez e duas vezes para deputado federal, o vereador Antônio Tempero também era 

aliado do Dr. Jorge Silva e tinha o apoiado para deputado federal, o vereador Jorge 

Recla, Jerri e Jozail, eram um grupo de cinco que tinham afinidade na eleição 

primeira e na segunda quando ele ganhou para deputado federal, aí será se ele, e 

conversou com ele, iria permitir que um vereador do seu partido votasse em um 

grupo que na totalidade, tirando o vereador Doda Mendonça que conhece e vota 

nele o restante não vão votar nele para deputado federal. Essa é a verdade, e esse 

foi o motivo que ele conversou com o vereador Ajalirio para que ele mudasse de 

lado e ficasse com o grupo de cinco que com ele se tornou seis para apoiar Dr. 

Jorge para deputado federal em 2018 e isso não é dinheiro na mala, é compromisso. 

Fala ao vereador Aquiles, Doda Mendonça, Paulo Chagas, a Jaciara a todos os 

vereadores, que será Presidente para todos os onze vereadores, tem certeza que 

estarão pensando juntos naquilo que é melhor para São Mateus. Fala que a eleição 

do dia primeiro de Janeiro para formação da mesa acabou, hoje é o Presidente e 

vão construir para que em 2018 no dia 20 de dezembro possam escolher um novo 

Presidente que seja de consenso do grupo, deseja que sejam bem vindos, que Deus 

nos abençoe e nos conduza com sabedoria para que possam conduzir no dia a dia 

os nossos passos e atitudes, que Deus nos abençoe e seja Louvado, agradece e se 

despede. Em seguida o Sr Presidente comenta que em 2001 na sua reeleição a 

população falava que era inadmissível que se iniciasse uma nova legislatura e o 

vereador já começa com trinta e quatro, trinta e seis dias de férias, e no dia vinte já 

recebendo o seu salário que pra quem não sabe, e fala para ficar bem público 

porque não esconde nada nem o quanto ganham aqui dentro, é 7.700 reais que 

ganha cada vereador e é um excelente salário. Então não estão cometendo nenhum 

crime, pelo contrário estão mostrando serviço. Assim, explica aos Srs. vereadores o 
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motivo de se iniciar os trabalhos da Câmara Municipal nesta data e pede um sim ou 

não dos vereadores concordando ou não com a situação, ressaltando que alguns já 

concordaram. Sobre o que diz no cap. I do titulo IV da Câmara Municipal - 

Dispositivos Preliminares no Art. 23 da Lei Orgânica, que a Câmara Municipal de 

São Mateus Estado do Espírito Santo, reunir-se-á, anualmente, em sessão 

legislativa ordinária, independentemente de convocação, na sede do Município, de 

15 de fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 15 de dezembro. Então esse 

artigo está tipificando a data de trabalho desta Casa de Leis, assim como o período 

de recesso. Também no segundo parágrafo fala-se que: no primeiro ano de 

legislatura os trabalhos do poder legislativo iniciarão na segunda terça-feira do mês 

de Janeiro. Muitos entendem que seria os trabalhos da secretaria legislativa e 

secretaria administrativa, até porque a Câmara ficou de recesso do dia 22 que o 

Presidente anterior decretou, até o dia 31, dia primeiro feriado, e iniciou os trabalhos 

no dia 02 até o dia de hoje, então os trabalhos legislativos e administrativos já 

tinham iniciado, então entende que hoje se inicia os trabalhos legislativos, mas da 

câmara em geral. Declara que aqueles que compartilham do seu pensamento 

permaneçam sentados e os que não compartilham se manifeste ficando de pé. 

Sendo essa confirmada por unanimidade uma Sessão Ordinária. Ato contínuo o Sr 

Presidente convoca Sessão Extraordinária logo após esta sessão para eleição dos 

Presidentes e Vice-Presidentes das comissões permanentes desta Casa de Leis. 

Não havendo mais nada a tratar, o Sr Presidente declarou encerrada a presente 

Sessão, e, para constar, eu................................................, Ajalírio Caldeira Varges - 

Secretário, conferi a presente Ata, que por estar em conformidade será assinada por 

mim, pelo Sr Presidente e demais membros da mesa. 
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