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ATA DA SESSÃO SOLENE PREPARATÓRIA PARA INSTALAÇÃO DA 

NOVA LEGISLATURA E POSSE DOS ELEITOS PREFEITO, VICE-

PREFEITO E VEREADORES.  

 

Ao primeiro (1°) dia do mês de janeiro (01) de dois mil e dezessete (2017), às 18:00 

horas, reuniu-se em Sessão Solene Preparatória para Instalação da nova Legislatura, 

com base no Art. 29, inciso III da Constituição Federal, Art. 26 da Lei n° 001/90 – 

Lei Orgânica Municipal, combinado com a Emenda à Lei Orgânica Municipal n° 

011, de 20 de abril de 2001 e Art. 9° da Resolução n° 003/2009, de 1° de julho de 

2009 – Regimento Interno da Câmara Municipal de São Mateus-ES, na sede do 

Serviço social de Comércio – SESC, localizado à Av. Cel Constantino Cunha, n° 

1738, bairro de Fátima (Chácara do Morro), nesta cidade. A Câmara Municipal de 

São Mateus, Estado do Espírito Santo, sob a Presidência “ad hoc”, do Excelentíssimo 

Senhor Vereador Jozail Fugulim, Vereador mais votado no último pleito de outubro 

de 2016. Aberta a Sessão o Sr. Presidente convidou dois Vereadores para servirem 

como Secretários, sendo eles Senhores Jorge Luiz Recla de Jesus, 1° Secretário “ad 

hoc” e Jerri Pereira, 2° Secretário “ad hoc”, em seguida proclama os nomes dos 

Vereadores diplomados Ajalírio Caldeira Varges, Antonio Luiz Cardoso, Aquiles 

Moreira da Silva, Carlos Alberto Gomes Alves, Francisco Amaro de Alencar de 

Oliveira, Jaciara Teixeira do Nascimento, Jerri Pereira, Jorge Luiz Recla de Jesus, 

Josimar de Oliveira Mendonça, Jozail Fugulim, Paulo Paschoal Chagas, para 

ocuparem seus lugares. O Presidente convidou a todos os presentes para se fazerem 

de pé a fim de que fossem entoados os hinos Nacional e Municipal. Após as 

formalidades regimentais, de posse dos diplomas expedidos pela Justiça Eleitoral, a 

relação dos nomes parlamentares e declaração pública de bens: AJALÍRIO 

CALDEIRA VARGES (PHS) possui motocicleta Titan Ronda/150, ano 2012/2013, 

no valor de R$ 6.200,00, terreno com 30.250m
2 

– situada no Córrego da Prata 

Distrito de Nestor Gomes – município de São Mateus-ES, no valor R$ 200.000,00, 

consórcio veículo Volkswagem modelo saveiro concessionária Orvel, no valor de R$ 

12.000,00; ANTONIO LUIZ CARDOSO (PRTB) não declarou bens; AQUILES 

MOREIRA DA SILVA (PMN) possui moto bis 125cc – ano 2015, no valor de R$ 

5.000,00, terreno urbano situado no bairro Bonsucesso com uma casa residencial 

medindo 200m
2 

– encravada sobre o mesmo, no valor de R$ 350.000,00;CARLOS 

ALBERTO GOMES ALVES (PSB) possui um Fiat Palio Sporting 1.6 – ano 

fabricação/modelo 2012/2013 – cor amarela – placa ODI 9191, alienado ao Banco do 

Brasil S.A, no valor de R$ 33.000,00, um Fiat Uno Mille Way Econ. Ano 

fabricação/modelo 2010/2011 – cor vermelha – placa MTI 7318, alienado ao Banco 

do Estado do Espírito Santo, no valor de R$ 16.000,00; FRANCISCO AMARO DE 

ALENCAR OLIVEIRA (PT do B) possui uma casa localizada a Rua São João 

Batista, n° 208, bairro Litorâneo, município de São Mateus, avaliada no valor de R$ 

80.000,00, um veículo grandsiena da marca Fiat, ano 2013/2014, avaliado em R$ 

30.000,00; JACIARA TEIXEIRA DO NASCIMENTO (PT) não declarou bens; 
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JERRI PEREIRA (PRTB) possui quotas no capital da Sociedade da empresa “Vita 

Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda”, no valor de R$ 14.100,00, veículo modelo 

Amarok – ano 2015/2016 no valor de R$ 89.657,00; JORGE LUIZ RECLA DE 

JESUS (PTB) possui uma casa residencial situada na Rua Santa Inês s/n°, bairro 

Aroeira, São Mateus/ES, no valor de R$ 150.000,00, um veículo marca Fiat modelo 

Siena prata ano 2009/2010, no valor de R$ 19.500,00; JOSIMAR DE OLIVEIRA 

MENDONÇA (PRB) possui um veículo Volkswagem, modelo Gol, ano 2015, 

modelo 2016, no valor de R$ 35.000,00, uma casa residencial, na rua Wallas Batista 

de Oliveira, s/n°, Santa Maria – São Mateus, no valor de R$ 100.000,00; JOZAIL 

FUGULIM (PTB) possui um terreno a Rua Almir Queiroz, n° 38, bairro Boa Vista, 

em São Mateus/ES, um automóvel Toyota Corola 1.8 adquirido em março/2011 

através de consórcio; PAULO PASCHOAL CHAGAS (PT) possui uma propriedade 

rural denominada Córrego da Palmeira, situada no Distrito de Nestor Gomes em São 

Mateus-ES, área medindo 47,8 há, adquirido por herança de Antonio Adalto Chagas, 

um Fiat Uno Sporting 1.4 – ano 2012 modelo 2013 – cor branca, placa ODN-4659, 

renavan 487533763, adquirido da Fiat Automóveis S.A, uma propriedade agrícola 

denominada Sítio Córrego Palmeira sito na Rodovia BR 381, Miguel Curry Carneiro, 

Córrego da Palmeira – Distrito de Nestor Gomes, São Mateus-ES, medindo 38,30 ha, 

adquirido por herança com escritura RGI de São Mateus sob a matrícula 23.338, 

convidou a todos para ficarem de pé, em seguida proferiu a seguinte declaração: 

PROMETO GUARDAR AS CONSTITUIÇÕES DA REPÚBLICA E DO ESTADO, 

A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO E DESEMPENHAR FIEL E LEALMENTE O 

MANDATO QUE ME FOI CONFIADO. Ato contínuo, o Senhor Presidente 

determinou ao 1° Secretário “ad hoc” para fazer a chamada dos Senhores Vereadores, 

obedecendo a ordem nominal, para confirmarem o juramento: Ajalirio Caldeira 

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

Alves, Francisco Amaro de Alencar Oliveira, Jaciara Teixeira do Nascimento, Jerri 

Pereira, Jorge Luiz Recla de Jesus, Josimar de Oliveira Mendonça, Jozail Fugulim e 

Paulo Paschoal Chagas, que responderam dizendo: ASSIM O PROMETO. Em 

seguida, foram convidados para comporem a mesa de autoridades o padre Aldir Loss 

– Pároco de São Mateus, Pastor Edinam – Diretor Presidente da 2ª Igreja Batista, 

Major Cristiano Sartório – Comandante da Cia Independente do Corpo de 

Bombeiros, Paulo Roberto Ferreira – Secretário da Fazenda, Josias da Vitória – 

Deputado Estadual, Comandante Tenente Coronel do 13° Batalhão de Polícia de São 

Mateus Paulo Cesar Duarte, Daniela Santana e Gabriela Villas Boas - filhas do 

Prefeito e Vice-Prefeito. Ato contínuo, o Senhor Presidente convidou os Senhores 

Daniel Santana Barbosa e José Carlos do Valle Araújo de Barros, respectivamente, 

Prefeito e Vice-Prefeito que declararam possuir os seguintes bens: Daniel Santana 

Barbosa possui um terreno medindo 1.721,37 m
2 

, situado na Rua Nossa Senhora de 

Fátima – São Mateus-ES no valor de R$ 90.000,00, quotas do capital social da 

empresa Mineradora Litorânea S/A com sede neste município, no valor de R$ 

31.344,00 e José Carlos do Valle Araújo de Barros possui um veículo Chevrolet 
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Agile LT7 – ano 2013 no valor de R$ 29.800,00, eleitos no último pleito do mês de 

outubro de 2016, para frente à Mesa Diretora prestarem o compromisso de posse, 

convidando-os a repetir o seguinte juramento: PROMETO GUARDAR AS 

CONSTITUIÇÕES DA REPÚBLICA E DO ESTADO, A LEI ORGÂNICA DO 

MUNICÍPIO E DESEMPENHAR FIEL E LEALMENTE O MANDATO QUE ME 

FOI CONFIADO. Feito o juramento, o Senhor Presidente declarou empossados o 

Senhor Daniel Santana Barbosa como Prefeito Municipal de São Mateus-ES e o 

Senhor José Carlos do Valle Araújo de Barros como Vice-Prefeito Municipal de São 

Mateus-ES. Após, o Senhor Presidente convidou, ainda, para tomar assento à Mesa 

de autoridades, o Prefeito e o Vice-Prefeito Municipal. Convidou para fazer a leitura 

de um texto da Bíblia o Pastor Edinam e o Padre Aldir Loss. O Senhor Presidente 

franqueou a palavra por três minutos, sendo a mesma usada pelo Senhor Vereador 

Ajalírio Caldeira Vargas que proferiu o seguinte discurso: “boa noite a todos e todas, 

gostaria de cumprimentar a Mesa de honra em especial o Prefeito eleito Daniel, quero 

também neste momento agradecer primeiramente a Deus por ter me dado esta 

oportunidade, quero também agradecer a cada um de vocês que vieram nos prestigiar, 

a partir deste momento quero dizer que estou apto a fazer parte do Legislativo 

Municipal e estou a dizer a vocês que lá dentro do Legislativo estaremos cobrando e 

representando as comunidades e os bairros deste município, estaremos também 

fazendo um trabalho de transparência dentro desta Vereança, digo ainda que 

estaremos respeitando o mandato, sabemos que a crise atingiu o Brasil todo, mas 

apesar destas dificuldades estaremos trabalhando por um município melhor, muito 

obrigado”; pelo Vereador Antonio Luiz Cardozo, que proferiu o seguinte discurso: 

“boa noite a todos e todas e já desejando um Feliz 2017 a todos, quero cumprimentar 

nosso Presidente Jozail e demais membros da Mesa e todas as autoridades presentes, 

e minha família, nós nos unimos nesta eleição, quero mandar um abraço pra meu 

irmão Messias, pra minha esposa e meus filhos, um abraço para meu amigo Prefeito 

Amadeu, e quero dizer ao Prefeito Daniel  que tudo que mandar para aquela Casa de 

Leis que for bom pode contar comigo, lembrar do meu amigo que foi Vereador por 

vários mandatos naquela Casa de Leis Wallace Castello Dutra, quero agradecer ao 

povo que me elegeu, em especial ao Porto, Cacique, Nova São Mateus, muito 

obrigado a todos”; pelo Vereador Aquiles Moreira da Silva, que proferiu o seguinte 

discurso “boa noite senhoras e senhores, cumprimentando o Prefeito Daniel 

cumprimento toda a Mesa, agradecer a minha esposa, meu filho, minha mãe, meu 

pai, em nome do Vereador Jozail cumprimento todos os Vereadores eleitos, 

cumprimentar em especial o cidadão mateense e dizer que apesar de não ser mateense 

me deram um reeleição, porque trabalhei no meu mandato, quero agradecer também 

de modo especial o Prefeito Amadeu Boroto, onde fizemos várias obras no nosso 

bairro, estou a sua disposição naquela Casa para dar continuidade ao trabalho em 

favor dos moradores deste município, boa noite a todos”; Vereador Carlos Alberto 

Gomes Alves, proferiu o seguinte discurso “quero aqui dar um boa noite muito 

especial ao Vereador Presidente neste momento, cumprimentando Vossa Excelência 



4 
 

cumprimento a todos, cumprimentar o Prefeito e Vice-Prefeito eleitos, cumprimentar 

o público presente, um boa noite muito especial, todos que estiveram aqui falaram 

um pouco da família, não quero nominar aqui a todos, mas nomino minha mãe e meu 

pai cumprimentando a todos aqui, que conduziram aqui pela quinta vez, trato a todos 

com respeito, dedicação, carinho, mas aviso a você Daniel que concorri a uma outra 

chapa mas quero ser seu aliado na Câmara, tenho certeza que você, um grupo de 

Vereadores irão fazer um trabalho decente para legislar e fiscalizar para não deixar 

quem quer que seja roubar o nosso município e se roubar colocar atrás das grades, 

graças a Deus não desmerecendo a Polícia Militar e Civil, mas temos uma Polícia 

Federal que honra esse país e em breve teremos na cadeia aquele que afundou este 

país Luiz Inácio Lula da Silva, os verdadeiros corruptos deste país tem que parar 

atrás das grades, tenho dito, muito obrigado”. O Vereador Francisco Amaro Alencar 

de Oliveira, proferiu o seguinte discurso “boa noite a todos, quero saudar os 

membros da Mesa em nome do Vereador que preside estes trabalhos Jozail Fugulim, 

de forma especial o Prefeito Daniel, e aos colegas Vereador por mais uma vez fazer 

parte desta Casa pela segunda vez assumindo mandato de Vereador desta cidade, pra 

mim é motivo de muita honra, mas nós sabemos que somos candidatos aqueles que 

tem a sorte de se eleger, só a família e aqueles que tem amigos queridos que tem a 

benevolência de acompanhar uma campanha para ganhar um mandato de Vereador, 

quero aqui de uma forma especial pedir para se colocar de pé a esposa Maria, te fazer 

um agradecimento pelo apoio e não poderia ter uma esposa melhor e o meu filho  

Artur muito obrigada pelo seu apoio e dedicação, pelo bom filho que você é, a minha 

filha Brenda quero agradecer também a você que não poderia ter filha melhor que 

você me orgulha muito, meu irmão também obrigado pelo apoio, e a vocês que 

acreditaram nesta pessoas e depositaram o voto de confiança a esta pessoa, colocarei 

meu voto para também concorrer ao mandato de presidente desta Casa, quero honrar 

o meu mandato, faço um apelo aos meus colegas vamos trabalhar em prol de São 

Mateus, honrando nossa família, honrando nossa cidade”. A Vereadora Jaciara 

Teixeira Nascimento proferiu o seguinte discurso “boa noite a todos e todas, quero 

cumprimentar a Mesa e todo o público presente, principalmente a minha família que 

está aqui, quero agradecer a Deus por ter me acompanhado nesta luta, quero dizer 

que estou muito feliz em estar assumindo esta função, para as mulheres é um 

pouquinho mais difícil já na coligação, é muito complicado neste muito político, 

machista, eu quero usar este mandato e mostrar pra vocês que as mulheres tem esta 

condição e muito bem, já quero deixar claro em reuniões com os Vereadores, Jozail 

da próxima vez Vereadores e Vereadora, e fiquem sabendo que vou exigir respeito 

com a minha pessoa naquela Casa de Leis, uma pessoa que tem condições políticas 

de discutir e propor, esta função de Vereador precisar ser honrada, ter caráter é isto 

que as pessoas pedem quando batemos nas portas dele, a gente tem respeito pela 

população pela população e pelos votos que nos foram dados, porque se nos 

propusemos a estar neste lugar é por todos independente se votou ou não, aprendi 

com o meu marido Eneias, com a minha mãe, vamos discutir os rumos desta cidade, 
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abraço a todos e todas”. O Vereador Jorge Luiz Recla de Jesus proferiu o seguinte 

discurso “saúdo a todos, boa noite e antes de cumprimentar a todos quero dizer que 

toda honra e toda glória seja dada a Deus, independente de placa ou de religião, quem 

toca em cada um de vocês para votar em nós é Deus, nada acontece por acaso, quero 

cumprimentar a Mesa, o Presidente Jozail, o Prefeito Daniel, cumprimento também 

Paulo Roberto – Secretário da Fazenda, o ex-Prefeito Lauriano, o ex-Prefeito 

Amadeu, o ex-Prefeito de Sooretama Israel Loureiro, os funcionários desta Casa de 

Leis, a todos vocês, sem vocês não teria esta festa, como muitos aqui que passaram é 

importante que vocês participem das Sessões desta Casa de Leis, quero ser um 

Vereador participativo, somos sabedores que tivemos crise financeira, momento em o 

político é mal visto, mas temos políticos que temos o que nos orgulhar, o meu 

mandato está a disposição de cada um de vocês, a política acabou no dia 02 de 

outubro fui eleito em outro palanque, mas no dia 03 já estávamos pensando em unir 

por São Mateus, pode contar conosco para o que for possível, não vou copiar Amaro, 

mas vou chamar minha família toda de vez, eu tenho esta família linda, maravilhosa, 

porque na Terra o maior projeto de Deus é a família, porque a família é quem mais 

sofre nos momentos de dificuldades, obrigado”. O Vereador Josimar de Oliveira 

Mendonça proferiu o seguinte discurso “boa noite a todos e todas aqui presente, em 

primeiro lugar quero agradecer a Deus, sem Ele não estaríamos aqui, e como fui 

escolhido para representar este município quero agradecer toda a Mesa na pessoa de 

Jozail, aos funcionários que estão nos dando este apoio, agradecer a minha família, 

especialmente meu pai, meu irmão, minha esposa, minha filha, meu pai foi Vereador 

por três mandatos, e através deste homem fui vitorioso, quero dizer para o povo, 

agradecer minha região que me apoio, tive uma votação muito boa no meu Distrito, 

quero dizer que estou pronto para ajudar este município, quero deixar bem claro para 

as pessoas que a partir do momento que colocamos o nosso nome temos um 

compromisso com nosso município, quero cumprimentar nossa Vereadora Jaciara e 

aos Vereadores presentes e o Prefeito Daniel que estamos aí para ajudar o povo 

mateense, meus sinceros agradecimentos”. O Vereador Paulo Paschoal Chagas que 

proferiu o seguinte discurso “boa noite povo de Deus, quero agradecer a presença de 

todos da minha família, primeiro minha sogra, minha esposa, meus filhos, meus 

netos, meus genros, minha nora, de forma muito especial quero cumprimentar a 

Mesa, o Coronel da Polícia, o prefeito Daniel, Paulo Roberto, Deputado, quero 

lembrar de uma coisa muito importante gente a esperança sempre vencerá o medo, 

quem venceu as eleições quando votaram eu Paulinho foi a população de São 

Mateus, porque quero legislar, fiscalizar as políticas públicas do país, eu sempre fiz o 

meu dever de casa muito cedo, aos meus colegas Vereadores que juraram aqui 

perante a Lei é preciso jurar e cumprir, deixei o meu nome a disposição porque quero 

cumprir com a ética com o compromisso, quero que vocês façam a avaliação do meu 

último dia de mandato, é muito fácil falar nesta tribuna, mas chegar no extremo do 

município de São Mateus você sabe Paulo Roberto que estamos numa crise hídrica, 

crise ética e falta de compromisso, não é para entrar na política para fazer um cabide 
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de emprego, não prometi emprego pra ninguém, temos um movimento social 

organizado, sou o terceiro mais votado no município, poderia ser o primeiro se 

tivesse aquele recurso, mas agradecemos a todas as parcerias, chamo os senhores 

para a responsabilidade, por isso a esperança venceu o medo, queremos hoje eleger 

um Presidente decente para que a Câmara tenha um Legislativo forte, meu muito 

obrigado”. O Major Sartório, proferiu o seguinte discurso “boa noite a todos, 

agradecer a Deus a oportunidade, cumprimentar a todos e todas eleitos, é com muito 

orgulho que faço parte da instituição, só temos a agradecer aos mateense pela luta, 

também espero que todo cidadão compareça a Câmara para cobrar deste novo grupo 

de representantes, também sou mateense e quero contribuir um pouco para esta 

sociedade, quero desejar um feliz quadriênio ao Prefeito aos Vereadores e Vereadora, 

muito obrigado”. O Deputado Estadual Josias da Vitória, proferiu o seguinte 

discurso: “cumprimentar a todos nossos amigos da cidade de São Mateus, ouvir o 

nosso Prefeito eleito Daniel, o nosso Vice-Prefeito José Carlos, aos Vereadores e 

Vereadora eleita, tenho relacionamento com 78 municípios do estado do Espírito 

Santo, mas pela amizade que conquistei pelo meu amigo Daniel da Açaí estou aqui, é 

muito difícil acompanharmos o que está acontecendo na política, não é fácil 

encontrar alguém de sucesso que decida tocar o município, mas quem tem que 

administrar uma cidade é aquele que é eleito pelo povo, essa é a vontade popular que 

prevalece hoje, vim aqui para também ouvir nosso Prefeito falar que estou a 

disposição da cidade de São Mateus no que for necessário, parabéns, feliz ano novo”. 

O Tenente Coronel Paulo César Duarte, proferiu o seguinte discurso “boa noite a 

todos, cumprimento a Mesa através do Presidente Jozail Fugulim, em especial 

gostaria de fazer este momento rápido mas a lembrança do Cel Marcos Assis que está 

na reserva, acredito que conhecido por todos os mateenses, esta cidade me abraçou, 

me acolheu e me apaixonei por São Mateus, vim com o intuito de transformar, dar o 

máximo de mim, temos só números a acrescentar, recorde mínimo de homicídios 

aqui e Pedro Canário, tenho que agradecer principalmente a Comunidade que nos 

acolheu e aos Policiais incansáveis que trabalharam 24h, agradeço ao convite de estar 

aqui presente, parabenizo aos eleitos, a Polícia estará aberta a todos, principalmente 

ao Prefeito Daniel, obrigado”. O Secretário da Fazenda, Paulo Roberto Ferreira, 

proferiu o seguinte discurso: “boa noite a todos, quero inicialmente saudar a Mesa, 

Prefeito eleito Daniel, parabéns pela vitória e por ser o mais bem votado Fugulim, 

meu amigo, saudar aos Vereadores e Vereadora, saudar o ex-Vereador Eneias, ex-

Prefeito Lauriano, fui chamado aqui porque sou filiado ao partido político e na 

convenção meu partido orientou apoiar Daniel, se for o desejo da sociedade a eleição 

de Daniel o estado estaria do lado dele, agora que a democracia está se concretizando 

no seu último ato que é a posse, que o seu programa de governo possa estar sendo 

colocado em prática nos próximos quatro anos é assim que o povo espera, saudar a 

todos os servidores da Câmara Municipal, quando a gente vê falando que o PIB caiu, 

tem gente que diz é muito pouco 3,9 representa mais de 12 milhões de brasileiros 

desempregados, e quem não tem emprego não consome a roda da economia não gira, 



7 
 

não entra recurso na Prefeitura, não entra recurso no Governo do estado e nem no 

Federal, o Espírito Santo hoje é matéria em todos os telejornais  brasileiros, 

comentário da Miriam Leitão no Bom Dia Brasil, e assim fechamos um ano difícil, 

nossas contas estão fechadas como poucos estados fecharam um dia, desejar um feliz 

2017 a todos, muita paz e saúde, obrigada a São Mateus por me receber aqui, sou 

muito grato a São Mateus, onde vou falo que quem me ensinou a ser o que sou foi 

São Mateus, abraço a todos, fiquem com Deus”. O Vereador Jozail Fugulim, proferiu 

o seguinte discurso “boa noite senhoras e senhores, autoridades, familiares, amigos, 

forças policiais e sociedade presentes. Quero iniciar este momento agradecendo 

primeiramente a Deus, que permitiu que todas as coisas fossem possíveis até aqui, 

permanecendo sempre comigo em todos os momentos desta jornada. Agradecer aos 

familiares e amigos que sempre me apoiaram desde o início, sendo os grandes 

incentivadores nos períodos de decisão, principalmente à minha família, a qual foi 

compreensiva durante os momentos de ausência durante o período eleitoral. 

Agradeço ao povo de São Mateus, o qual me acolheu e depositou em mim a 

confiança para realizar a nobre tarefa de ser o seu representante na Câmara 

Municipal. Honrarei os 2.107 votos e darei o meu melhor para construirmos uma 

cidade de oportunidades, com mais segurança, saúde e educação para todos. Nosso 

município tem um papel muito importante na economia e turismo do nosso estado, 

Temos a nossa agricultura forte, com a maior diversificação de culturas, sendo 

destaques em várias, temos um belíssimo litoral que precisa ser lapidado e colocado 

num patamar de destaque, oferecendo ao turista toda estrutura necessária para passar 

seus momentos de lazer com muita tranqüilidade, gozando de uma boa infraestrutura. 

Lutarei por educação de qualidade, onde docentes e discentes poderão usufruir de 

melhores condições no ambiente escolar, através de capacitação e motivação de toda 

Comunidade. A área da saúde do nosso município precisa ser melhorada, precisamos 

lutar por nosso hospital infantil, melhorar a atenção básica à saúde, o transporte de 

pacientes e o agendamento de consultas e exames. Convoco aqui o Governo do 

estado e Federal, através dos nossos deputados, para tratarmos juntos desta questão, 

pois o município sozinho não conseguirá atender todas as demandas. Trabalharei em 

parceria com os órgãos de segurança, justiça e Ministério Público visando sempre a 

segurança e proteção dos direitos da sociedade. O povo é o principal vitorioso hoje, 

pois escolheu democraticamente os seus representantes. Cabe a nós, eleitos, dar a 

melhor resposta para esta sociedade, que clama por mudanças e melhorias da nossa 

parte, trabalhando juntos pelo bem comum, pautados na Justiça e honestidade. 

Devemos prestar um serviço público de qualidade, sendo humildes, pois os cargos 

públicos devem ser exercidos com humildade e comprometimento. Humildade de 

quem chega e quer fazer o melhor de modo compartilhado, pois embora tenhamos 

divergências em alguns momentos, precisaremos sempre convergir para beneficiar o 

cidadão, Comprometimento como fator extremamente importante que nos coloca a 

serviço do outro e nos ajuda a sermos verdadeiros e imparciais, conscientes de que 

cargos públicos são feitos para servir e não usufruir. Terei sempre um diálogo aberto 
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e sincero com o Prefeito Daniel Santana e todos os demais parlamentares 

empossados, para solucionarmos o mais breve possível algumas situações graves do 

nosso município. A população terá papel importantíssimo no desenvolvimento e 

planejamento das nossas ações, pois além de fiscalizar a nossa atuação, poderá 

colocar os seus anseios diante de nós. O processo eleitoral acabou em 2 de outubro e 

hoje somos Vereadores de toda Comunidade mateense, desde o centro até as 

localidades mais distantes. São mais de 120 mil pessoas que precisam de Vereadores 

atuantes e comprometidos. Não lutarei para defender pequenas minorias, mas sim o 

anseio da maioria da população. Quero contar todo o apoio que venho recebendo para 

que possamos desempenhar um mandato com muitos frutos, que deixará marcas 

positivas para o presente e futuro. Trabalhamos de forma limpa e transparente até 

aqui, e honrarei até o último dia do meu mandato a confiança depositada. Estaremos 

construindo esse novo caminho juntos, sem a participação popular todo empenho será 

em vão. Para finalizar deixei por último, mas não menos importante, uma frase do 

nosso grande Ayrton Senna: „no que diz respeito ao empenho, ao compromisso, ao 

esforço, à dedicação, não existe meio termo. Ou você faz uma coisa bem feita ou não 

faz‟. Muito obrigado!” O Prefeito Daniel Santana Barbosa, proferiu o seguinte 

discurso: “boa noite a todos, antes de começar, vou chamar o nosso Vice-Prefeito 

para dar uma palavrinha. O Vice-Prefeito José Carlos do Valle Araújo de Barros, 

proferiu o seguinte discurso: “obrigado Daniel pela preferência, quero que saiba que 

esta deferência é recíproca, infelizmente o parque de exposições não existe mais, 

normalmente o SESC é construído a beira-mar, mas não foi o caso daqui, Daniel 

espero de coração que você vai retornar a alegria ao povo de São Mateus, cito uma 

poesia de Carlos Drumond de Andrade, muito obrigado a vocês, obrigada a minha 

filha”. O Prefeito Daniel Santana Barbosa, retornou o discurso proferindo as 

seguintes palavras:  “a hora chegou, muito trabalho, eu não tenho vaidade, a vaidade 

acaba com o homem, eu me coloco um homem da periferia porque vi um sofrimento 

muito grande que está passando por lá e muita gente não enxerga, e a prioridade vai 

ser a periferia porque tem muita gente sofrendo, porque aquele que tem condição 

pode pagar, a Prefeitura vai trabalhar em cima das pessoas que mais necessitam do 

poder público, aqueles que tem altos salários e não trabalham terão que trabalhar, não 

sou perseguidor, sou da paz, mas vejo que se todos trabalharem em prol de São 

Mateus a gente vai conseguir reverter rápido, porque acho que a melhor riqueza é 

quando faz o serviço pra todos e não pra si próprio e hoje estou aqui com a minha 

filha, mas posso falar que daqui a quatro anos se tiver reeleição não sou mais 

candidato, vim candidato porque em São Mateus não tinha um nome político, todo 

mundo que me conhece sabe que não preciso mentir, aprendi com minha mãe que 

não precisa roubar nada de ninguém, o que é meu é meu o que é dos outros é dos 

outros, se o funcionário tratar mal a população de São Mateus será mandato embora, 

porque se alguém disser que eu não estou trabalhando direito meu cargo está a 

disposição, mas eu sou muito competente e vou dar conta do recado, sei que o estudo 

é muito importante, porque quando criança não tive oportunidade, mas uma das 
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prioridades em São Mateus será a Educação, quero chamar uma pessoa do Village 

pra dar uma palavrinha aqui Didi que se manifestou dizendo „boa noite gente, quero 

cumprimentar a Mesa e demais Vereadores, meu amigo Amaro, como Daniel disse 

sou da periferia mesmo, sou líder Comunitário, moro no Litorâneo, vejo que muita 

gente que está ali não precisa daquelas casas, foram adquirindo para ganhar dinheiro 

e quem precisa não conseguiu morar, trabalhei com você há mais de seis anos e 

quando falaram seu nome disse vamos eleger Daniel que esse é o cara, o povo da 

periferia precisa muito da ajuda do poder público, Daniel é nossa esperança, tenho 

certeza que você com nossos Vereadores teremos dias melhores, na próxima vez me 

avisa pra eu falar legal‟, qualquer um que chamar da periferia é desse jeito, vou 

deixar bem claro sou os onze Vereadores e não um só, vamos virar essa página e 

sermos todo mundo feliz, não se arrependerão de ter votado em mim, vamos fazer a 

mudança necessária”. Ato contínuo, o Senhor Presidente, convocou, de imediato, os 

Senhores Vereadores para a realização de Sessão Legislativa Específica para Eleição 

e da Mesa Diretora. Não havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente declarou 

encerrada a presente Sessão, e, para constar, eu........................................................, 

Jorge Luiz Recla de Jesus - 1° Secretário “ad hoc”, fiscalizei a presente Ata, que lida 

e achada conforme será assinada por mim, pelo Presidente, por todos os eleitos 

empossados e demais autoridades presentes. 

 

 

JOZAIL FUGULIM            JORGE LUIZ RECLA DE JESUS 

Presidente “ad hoc”                                                                1° Secretário “ad hoc”                                                                                             

  


