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ATA DA SESSÃO LEGISLATIVA ESPECÍFICA PARA ELEIÇÃO DA MESA
DIRETORA E CONSTITUIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES PARA O BIÊNIO
DE 2019/2020. Reuniu-se a Câmara Municipal de São Mateus-ES, em sua sede
própria, situada na Avenida Dom José Dalvit, nº 100 – Blocos 11 e 12, Bairro Santo
Antônio, no dia 03(três) de dezembro de 2018, às 18:00 (dezoito) horas, sob a
Presidência do Exmo Sr. Carlos Alberto G. Alves e secretariado pelo Sr. Vereador
Ajalirio Caldeira Varges. O Sr Presidente fez a abertura da Sessão e após as
formalidades regimentais, o Sr Presidente informou que devido ter a votação da Mesa
Diretora, não houve a Reunião das Comissões, remarcando para o dia seguinte,
(terça-feira), às 16h. Para que as Comissões pertinentes deliberem Projeto 041/2018,
que será votado na próxima Sessão. Com ou sem Emendas. Tendo a parte, o
vereador Doda Mendonça informou que se fizeram presentes para a Reunião das
Comissões, e que a votação para a presidência não justifica a ausência dos demais.
Tendo a parte o vereador Antônio Luis Cardoso, disse que inúmeras vezes, para
reuniões de Comissões o vereador Doda Mendonça faltou ou chegou atrasado. E que
nem por isso o mesmo foi punido ou algo semelhante. Em ato continuo o Sr.
Presidente disse entender a posição do vereador Antônio Luis Cardoso, como o
vereador Doda Mendonça. No entanto quantas vezes nessa casa já chegaram projetos
faltando 15 minutos antes de ser realizada a Sessão, e o mesmo colocar para a leitura,
suspender a Sessão para darem os pareceres. E que não vê nada de prejudicial no
fato ocorrido no dia de hoje. Disse que o vereador Doda Mendonça já faltou varias
vezes, como a vereadora Jaciara Teixeira, e que na verdade todos já faltaram. E que
nenhum vereador poderia dizer que nunca faltou a uma. Disse que no dia de hoje foi
por um motivo especial, sendo a Eleição da Mesa da Câmara Municipal de
Vereadores. Após convidou Vereador Sr. Doda Mendonça, para que efetuasse a leitura
de um trecho da Bíblia Sagrada. Ato contínuo solicitou ao Sr Secretário que efetuasse
a chamada dos Srs. Vereadores, para verificação do Quorum legal, que responderam
presente 11 (onze) Srs. Ajalirio Caldeira, Antônio Luiz Cardoso, Aquiles, Carlos Alberto,
Francisco Amaro, Jaciara Teixeira, Jerri Pereira, Jorge Recla, Doda Mendonça, Jozail
do Bombeiro e Paulo Chagas. Em ato continuo o Sr. Presidente fez uma breve leitura
do Expediente. Informou que a finalidade dessa Sessão Especifica, é eleger a Mesa
Diretora para o Biênio de 2019/2020, de acordo com o §1° do Art. 12 da Resolução
003/2009, datada de 01/07/2009, c/c com o §7°do mesmo ordenamento jurídico que
assim aduz: Art. 12°... §1° As eleições para a renovação da Mesa Diretora e
Comissões Permanentes, realizar-se-á obrigatoriamente em Sessão Legislativa
Especifica, no dia 01 de dezembro, empossando-se os eleitos em 02 (dois) de Janeiro
do ano vindouro. Ato continuo o Sr. Presidente informou que 1° de dezembro caiu no
sábado, de dando então no primeiro dia útil. Sendo do dia de hoje, segunda-feira, dias
03 (três). Em continuidade a leitura. Encontrando este arrimo no §3° do Sr. 23 da Lei
Orgânica do Município de São Mateus, Estado do espirito Santo que foi alterado pela
Emenda à Lei Orgânica de n° 038/2017, em 12/09/2017, que assim determina: Art. 23,
§3°- também independentemente de convocação, a eleição para renovação da Mesa
Diretora e Comissões Pertinentes, realizar-se-á obrigatoriamente me Sessão
Legislativa Especifica, no dia 01 de dezembro, empossando-se os eleitos em 02 (dois)
de janeiro do ano vindouro. Em cumprimento do Inciso I, do Art. 15 da Resolução
003/2009, abre espaço para registro das Chapas junto a Mesa Diretora. Após o Sr.
Presidente informou sobre o desligamento dos Blocos. Então solicitou que o Secretario
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procedesse com a leitura na integra, que diz: Excelentíssimo Sr. Carlos Alberto Gomes
Alves Presidente da Câmara Municipal de São Mateus. Nesta. Nós vereadores, Ajalirio
caldeira, Antônio Luiz Cardoso, Carlos Alberto Gomes Alves, Jerri Pereira, Jorge Luis
Recla de Jesus e Jozail do Bombeiro, vêm à presença de Vossa Excelência, com
fundamento no Paragrafo 3° do Artigo 37 da Resolução de n° 003/2009 – Regimentar
“POR UM LEGISLATIVO TRANSPARENTE”, PARA O Biênio Legislativo de 2017 e
2018. Estando, pois, acordo com a lei REQUERIDO que seja registrado em ata para os
fins de direitos legais. Datado em 03 de dezembro de 2018. Assinado pelos vereadores
Ajalirio caldeira, Antônio Luiz Cardoso, Carlos Alberto Gomes Alves, Jerri Pereira,
Jorge Luis Recla de Jesus e Jozail do Bombeiro. Nós vereadores, Ajalirio caldeira,
Antônio Luiz Cardoso, Carlos Alberto Gomes Alves, Jerri Pereira, Jorge Luis Recla de
Jesus e Jozail do Bombeiro, vêm à presença de Vossa Excelência, com fundamento
no Paragrafo 2° do Art. 37 da resolução n° 003/2009 – regimento Interno desta Casa
de leis, para informar que estamos integrando o Bloco Parlamentar “POR UM
LEGISLATIVO TRANSPARENTE”, para o Biênio de 2019 e 2020, Igualmente,
informam que foi escolhido como líder do Bloco, Excelentíssimo Sr. vereador Jozail do
Bombeiro. Datado em 03 de dezembro de 2018. Assinado pelos vereadores, Ajalirio
caldeira, Antônio Luiz Cardoso, Carlos Alberto Gomes Alves, Jerri Pereira, Jorge Luis
Recla de Jesus e Jozail do Bombeiro. Nós vereadores, Ajalirio caldeira, Antônio Luiz
Cardoso, Carlos Alberto Gomes Alves, Jerri Pereira, Jorge Luis Recla de Jesus e Jozail
do Bombeiro. Após o Sr. Presidente solicitou que o Sr. secretario procedesse com a
leitura do Expediente. Excelentíssimo Sr. Carlos Alberto Gomes Alves, presidente da
Câmara Municipal de São Mateus, nesta, nós vereadores, Aquiles Moreira da Silva,
Francisco Amaro de A. Oliveira, Jaciara Teixeira, Doda Mendonça e Paulo Chagas,
vêm à presença de Vossa Excelência, com fundamento no Art. 37 da Resolução de n°
003/2009 – Regimentar “POR UM LEGISLATIVO FORTE”, PARA O Biênio Legislativo
de 2017 e 2018. Estando, pois, acordo com a lei REQUERIDO que seja registrado em
ata para os fins de direitos legais. Datado em 03 de dezembro de 2018. Assinado pelos
vereadores. Aquiles Moreira, Francisco Amaro de Alencar, Jaciara Teixeira, Doda
Mendonça, Paulo Chagas. Excelentíssimo Sr. Carlos Alberto Gomes Alves Presidente
da Câmara Municipal de São Mateus. Nesta. Nós vereadores, Aquiles Moreira da Silva,
Francisco Amaro de A. Oliveira, Jaciara Teixeira, Doda Mendonça e Paulo Chagas,
vêm à presença de Vossa Excelência, com fundamento no Paragrafo 2° do Art. 37 da
resolução n° 003/2009 – regimento Interno desta Casa de leis, para informar que
estamos integrando o Bloco Parlamentar “POR UM LEGISLATIVO INDEPENDENTE”,
para o Biênio de 2019 e 2020, Igualmente, informam que foi escolhido como líder do
Bloco, Excelentíssimo Sr. vereador Doda Mendonça. Estando de acordo com a Lei
Requer que seja o Bloco registrado em ata para os fins de direitos legais. Datado em
03 de dezembro de 2018. Assinado pelos vereadores, Aquiles Moreira da Silva,
Francisco Amaro de A. Oliveira, Jaciara Teixeira, Doda Mendonça e Paulo Chagas. Em
ato continuo o Sr. Presidente, em cumprimento ao inciso I do Art. 45 da Resolução
003/2009, abriu espaço para o Registro das Chapas a Mesa Diretora. Com a palavra o
vereador Jozail do Bombeiro, que após cumprimentar a todos, fez a leitura da
composição de sua Chapa. Sr. Presidente Carlos Alberto, Eu Jozail do Bombeiro, líder
do Bloco parlamentar, vem presença de Vossa Excelência, com fundamento no Inciso
I, do Art. 15, da Resolução, 003/2009, Regimento Interno dessa Casa de Leis, para
apresentar a chapa por “UM LEGISLATIVO TRANSPARENTE”, Bloco este criado para
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a eleição do Biênio Legislativo 2019/2020, que concorrerá a eleição do Cargos a baixo,
ficando composto da seguinte forma: Presidente – Jorge Luis Recla de Jesus. VicePresidente – Carlos Alberto Gomes Alves. 1° Secretario – Jozail do Bombeiro. Estando
todos no gozo de seus direitos, requeremos que seja deferido por parte de Vossa
Excelência, e a mesma registrada em ata para as eleições dessa data. São Mateus, 03
de dezembro de 2018. Assinado pelo vereador Jozail do Bombeiro, líder do Bloco.
Com a palavra o vereador Doda Mendonça, que após cumprimentar a todos, fez a
leitura da composição de sua Chapa. Excelentíssimo Sr. Presidente Carlos Alberto, Eu
Doda Mendonça, líder do Bloco Parlamentar, vem presença de Vossa Excelência, com
fundamento no Inciso I, do Art. 15, da Resolução, 003/2009, Regimento Interno dessa
Casa de Leis, para apresentar a chapa por “UM LEGISLATIVO INDEPENDENTE”,
Bloco este criado para a eleição do Biênio Legislativo 2019/2020, que concorrerá a
eleição do Cargos a baixo, ficando composto da seguinte forma: Presidente –
Francisco Amaro de Alencar. Vice-Presidente – Jaciara Teixeira. 1° Secretario –
Aquiles Moreira da Silva. Estando todos no gozo de seus direitos, requeremos que seja
deferido por parte de Vossa Excelência, e a mesma registrada em ata para as eleições
dessa data. São Mateus, 03 de dezembro de 2018. Assinado pelo vereador Doda
Mendonça líder do Bloco. Sendo deferido as duas chapas pelo Sr. Presidente. Em ato
continuo o Sr. Presidente solicitou que o secretario fizesse a apresentação da 1°
Chapa. Excelentíssimo Sr. Carlos Alberto Gomes Alves, Presidente da Câmara
Municipal de São Mateus. Nesta. Jozail do Bombeiro, líder do Bloco parlamentar, vem
presença de Vossa Excelência, com fundamento no Inciso I, do Art. 15, da Resolução,
003/2009, Regimento Interno dessa Casa de Leis, para apresentar a chapa por “UM
LEGISLATIVO TRANSPARENTE”, Bloco este criado para a eleição do Biênio
Legislativo 2019/2020, que concorrerá à eleição dos Cargos a baixo, ficando composto
da seguinte forma: Presidente – Jorge Luis Recla de Jesus. Vice-Presidente – Carlos
Alberto Gomes Alves. 1° Secretario – Jozail do Bombeiro. Estando todos no gozo de
seus direitos, requerem que seja deferido por parte de Vossa Excelência, e a mesma
registrada em ata, para as eleições dessa data. São Mateus, 03 de dezembro de 2018.
Assinado pelo vereador Jozail do Bombeiro, líder do Bloco. Ato continuo o Sr.
Presidente solicitou a leitura da 2ª Chapa. Excelentíssimo Sr. Carlos Alberto Gomes
Alves, Presidente da Câmara Municipal de São Mateus. Doda Mendonça, líder do
Bloco Parlamentar, vem presença de Vossa Excelência, com fundamento no Inciso I,
do Art. 15, da Resolução, 003/2009, Regimento Interno dessa Casa de Leis, para
apresentar a chapa por “UM LEGISLATIVO INDEPENDENTE”, Bloco este criado para
a eleição do Biênio Legislativo 2019/2020, que concorrerá a eleição dos Cargos a
baixo, ficando composto da seguinte forma: Presidente – Francisco Amaro de Alencar.
Vice-Presidente – Jaciara Teixeira. 1° Secretario – Aquiles Moreira da Silva. Estando
todos no gozo de seus direitos, requerem que seja deferido por parte de Vossa
Excelência, e a mesma registrada em ata para as eleições dessa data. São Mateus, 03
de dezembro de 2018. Assinado pelo vereador Doda Mendonça líder do Bloco. Ato
continuo o Sr. Presidente convidou o vereador Jorge Recla para estar fazendo uso da
Tribuna. Com a palavra o vereador Jorge Recla, que após cumprimentar a todos, disse
estar em um momento especial, tanto para si quanto para o grupo, no qual o mesmo
liderava, e que com a permissão de Deus estará liderando esta Casa, no Biênio de
2019/2020, com o apoio do grupo, e que com certeza a partir do dia 1°, não será mais
6 (seis), e sim 11 (onze), sendo uma Casa de Leis, como será com a chapa que

367

concorrerá com o mesmo. Disse que a partir do próximo Biênio precisaram ter união,
tendo uma fiscalização rigorosa sobre o Executivo, respeito ao erário Publico.
Mantendo a politica que o atual presidente vem fazendo nesta Casa de Leis e abrindo
espaços para as comunidades. Falou também que esta Casa sempre estará com as
portas abertas paras as comunidades, sendo esse o legado deixado pelo atual
Presidente e o legado em caso de vitória de sua Chapa “Por Um Legislativo
Transparente”. Ato continuo o Sr. Presidente disse que por ninguém haver contestado
sobre as duas chapas não há impugnação, após convidou o vereador Francisco Amaro
para estar fazendo uso da Tribuna. Com a palavra o vereador Francisco Amaro, que
após cumprimentar a todos, teceu comentários sobre a apresentação de sua chapa,
dizendo ser essa a chapa da minoria, e que em uma conversa rápida no final desta
tarde, nesta Casa, no horário em que seria a reunião das Comissões, então agradeceu
a vereadora Jaciara Teixeira, o vereador Paulo Chagas o vereador Doda Mendonça, e
o vereador Aquiles Moreira, por fazerem parte dessa Chapa mesmo sabendo que será
uma Chapa vencida, uma Chapa da minoria, e pela consideração de terem permitido e
escolhido o nome do mesmo para esta fazendo a composição de cabeça de Chapa.
Disse que esse é o rito, e que precisaram apresentar o segundo Secretario, e que
fizeram o entendimento de estar apresentando o nome do vereador Aquiles Moreira,
de forma muito consensual. Que se orgulha de ser liderado pelo vereador Doda
Mendonça, e de poder contar com a presença desses quatros vereadores pelos quais
compõe a Chapa. Informou que continuará nesta Casa com muita serenidade,
exercendo seu trabalho e suas obrigações, com muita transparência como sempre foi
feito e respeitando o posicionamento de cada parlamentar desta Casa. Disse que essa
eleição será com muita tranquilidade com muita serenidade e de sua parte com muito
respeito, pois esta tramitando como deveria estar, com transparência, com lados, com
grupos, sem surpresas e sem manifestações anormais, como ocorreu na primeira
eleição dessa Mesa. Após agradeceu a oportunidade. Ato continuo o Sr. Presidente,
disse que por serem duas chapas muito parecidas, sendo uma “POR UM
LEGISLATIVO INDEPENDENTE" tendo como Presidente o vereador Francisco Amaro,
e a outra Chapa “POR UM LEGISLATIVO TRANSPARENTE), tendo como presidente o
vereador Jorge Luis Recla de Jesus, disse permitir que cada vereador no momento em
que estiver votando possa estar dizendo o nome de quem estará concorrendo a
Presidente para que não corra o risco de estar votando errado. Disse também que
segundo o Regimento, o 1° secretario estará chamando os vereadores por ordem
alfabética e que o 2° secretario fará as anotações dos votos. Sendo o vereador
Francisco Amaro o 2° secretario, e que não vê problema no mesmo estar cumprindo
com o seu papel, pois acredita em sua idoneidade moral, e por não haver nenhum
parlamentar em desacordo, convidou o 2°secretario, o vereador Francisco Amaro para
tomar acento ao seu lado. Após o Sr. Presidente determinou que o 1° secretario desta
Casa de Leis, os vereador Ajalirio Caldeira, para estar fazendo a chamada dos nobres
vereadores por ordem alfabética para estarem proferindo seus votos na tribuna desta
Casa de Leis. O 1° secretario convocou o vereador Ajalirio Caldeira, para estar
declarando seu voto. Com a palavra o vereador Ajalirio Caldeira, que após
cumprimentar a todos, justificou o seu voto para a eleição da Mesa Diretora para o
Biênio de 2019/2020. Disse que visando legislar melhor para os Munícipes, declarou
seu voto para o vereador Jorge Recla, para a Chapa, “UM LEGISLATIVO
TRANSPARENTE”. Com a palavra o 2° secretario, Francisco Amaro, informou que o
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voto do vereador Ajalirio Caldeira foi proferido para “UM LEGISLATIVO
TRANSPARENTE”. Após o 1° secretario, Ajalirio Caldeira convocou o vereador
Antônio Luis Cardoso, para estar declarando seu voto. Com a palavra o vereador
Antônio Luis Cardoso, que após cumprimentar a todos, parabenizou o Presidente
Carlos Alberto, pelo belo trabalho no decorrer desses dois anos, entre essa briga
ferrenha, entre o legislativo e o Executivo, parabenizou também a Mesa Diretora. Em
seguida disse votar no vereador Jorge Recla, para a Chapa, “UM LEGISLATIVO
TRANSPARENTE”, para o Biênio de 2019 e 2020. Com a palavra o 2° secretario,
Francisco Amaro informou que o voto do vereador Antônio Luis Cardoso, foi proferido
por “UM LEGISLATIVO TRANSPARENTE”. Após o 1° secretario, Ajalirio Caldeira
convocou o vereador Aquiles Moreira, para estar declarando seu voto. Com a palavra o
vereador Aquiles Moreira, que após cumprimentar a todos, declarou que seu voto por
“UM LEGISLATIVO INDEPENDENTE”, tendo como presidente, Francisco Amaro. Com
a palavra o 2° secretario, Francisco Amaro informou que o voto do vereador Aquiles
Moreira, foi proferido por “UM LEGISLATIVO INDEPENDENTE”. Após o 1° secretario,
Ajalirio Caldeira convocou o vereador Carlos Alberto, para estar declarando seu voto.
Com a palavra o vereador Carlos Alberto, que após cumprimentar a todos, disse que
dentre seus 5 mandatos, que tem como parlamentar, passou por inúmeros vereadores
e alguns prefeitos, e que mesmo havendo quase um confronto entre o legislativo e o
Executivo, conseguiram manter a unidade desse grupo. Que no dia 01 de janeiro de
2017 foi criado uma chapa, também por nome Por Um Legislativo Transparente, e que
deram a transparência por todos os seus atos. Disse que muitos criticam a Câmara,
falando mentiras a respeito desta Casa e de parlamentares, de todos, mas são
inverdades, e que os 11 parlamentares desta Casa tem dado a sua contribuição, de
forma respeitosa, de forma dedicada, da sua ocupação. E que na condição de
Presidente chegar a esse momento é uma vitória fantástica. Disse também não ser
fácil manter a unidade, pois são 11 (onze) cabeças e que seu grupo é 6 (seis) cabeças,
e cada uma pensa de um jeito, mas que juntando o que todos pensam, chegam a um
ponto de partida. Tendo respeito ao eleitor, respeito ao povo de São Mateus, e que por
isso vota na Chapa por “UM LESGISLATIVO TRANSPARENTE”, Presidente, vereador
Jorge Recla. Com a palavra o 2° secretario, Francisco Amaro informou que o voto do
vereador Carlos Alberto, foi proferido por “UM LEGISLATIVO INDEPENDENTE”. Após
o 1° secretario, Ajalirio Caldeira convocou o vereador Francisco Amaro, para estar
declarando seu voto. Com a palavra o vereador Francisco Amaro, que após
cumprimentar a todos, agradeceu mais uma vez pela oportunidade dada pelos seus
companheiros, para estar encabeçando a chapa da minoria. Em seguida proferiu seu
voto em si mesmo, votando proferido por “UM LEGISLATIVO INDEPENDENTE”. Com
a palavra o 2° secretario, Francisco Amaro informou que o voto do vereador Francisco
Amaro, foi proferido por “UM LEGISLATIVO INDEPENDENTE”. Após o 1° secretario,
Ajalirio Caldeira convocou a vereadora Jaciara Teixeira, para estar declarando seu
voto. Com a palavra a vereadora Jaciara Teixeira, que após cumprimentar a todos
disse que qualquer uma das chapas, esta colocando seu nome por ter condições e por
quererem de fato uma Câmara transparente e independente, como uma Câmara que
de fato possa estar fazendo o melhor para a população. Disse que como muitas desta
Casa amam falar, não existe o “grupo dos 6” ou o “grupo dos 4”, mas existem sim,
vereadores e vereadora, existem pessoas querendo discutir a respeito do Município,
cada um a sua maneira, e que isso precisa ser respeitado, tanto pelos pares desta
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Casa, quanto pela população, e quem fará essa avaliação será justamente a
população, em uma próximo eleição caso alguns dos pares voltem a ser candidatos a
reeleição. Após declarou seu voto para a chapa “UM LEGISLATIVO INDEPENDENTE”,
tendo como Presidente o vereador Francisco Amaro. Com a palavra o 2° secretario,
Francisco Amaro informou que o voto da vereadora Jaciara Teixeira, foi proferido por
“UM LEGISLATIVO INDEPENDENTE”. Após o 1° secretario, Ajalirio Caldeira convocou
o vereador Jerry Pereira, para estar declarando seu voto. Coma palavra o vereador
Jerry Pereira, que após cumprimentar a todos, declarou seu voto em favor da Chapa
por “UM LEGISLATIVO TRANSPARENTE”, Presidente, vereador Jorge Recla. Com a
palavra o 2° secretario, Francisco Amaro informou que o voto do vereador Jerry
Pereira, foi proferido por “UM LEGISLATIVO TRANSPARENTE”. Tendo como
Presidente o vereador Jorge Recla. 1° secretario, Ajalirio Caldeira convocou o vereador
Jorge Recla, para estar declarando seu voto. Com a palavra o vereador Jorge Recla,
que após pedir dispensa das formalidades, disse ser um momento de muita
importância para si e para sua família, e que após o resultando da Chapa, sendo
possível gostaria de estar se pronunciando. Em seguida disse votar na Chapa por “UM
LEGISLATIVO TRANSPARENTE”, Presidente, vereador Jorge Recla. Com a palavra o
2° secretario, Francisco Amaro informou que o voto do Jorge Recla, foi proferido por
“UM LEGISLATIVO TRANSPARENTE”. Com a palavra o 1° secretario, Ajalirio Caldeira
convocou o vereador Doda Mendonça, para estar declarando seu voto. Com a palavra
o vereador Doda Mendonça, que após cumprimentar a todos, disse ter entendi que se
é preciso aceitar o ganhar e o perder. Que o povo os elegeram para estarem
representando o Município e por isso independe de presidência ou sem presidência o
que puder fazer fará, fazendo o seu trabalho como vereador, aproveitando a
oportunidade oferecida pelo povo, digna do voto de cada um que o votou. Após
agradeceu a todos os presentes, sendo seus eleitores ou não. Disse não querer que
misturem politica com amizade, pois sempre presou e presa a amizade. Após declarou
seu voto para a chapa “UM LEGISLATIVO INDEPENDENTE”, tendo como Presidente
o vereador Francisco Amaro. Com a palavra o 2° secretario, Francisco Amaro
informou que o voto do vereador Doda Teixeira, foi proferido por “UM LEGISLATIVO
INDEPENDENTE”. Com a palavra o 1° secretario, Ajalirio Caldeira convocou o
vereador Jozail do Bombeiro, para estar declarando seu voto. Com a palavra o
vereador Jozail do Bombeiro, que após cumprimentar a todos, Disse que volta a essa
tribuna com muita alegria, para estar declarando o seu voto, onde elegeram a Mesa
Diretora. Disse que viveram dois a nos de muita atribulação, como também de muitas
alegrias, devido aos acontecimentos do Município, e que não existem inimigos, apenas
adversários. Sendo necessário que aconteça, pois é democrático. Que podem divergir
por alguns pensamentos, no entanto precisam convergir pelo Município. Após disse
votar na Chapa por “UM LEGISLATIVO TRANSPARENTE”, Presidente, vereador Jorge
Recla. Com a palavra o 2° secretario, Francisco Amaro informou que o voto do Jozail
do Bombeiro, foi proferido por “UM LEGISLATIVO TRANSPARENTE”. Com a palavra o
1° secretario, Ajalirio Caldeira convocou o vereador Paulo Chagas, para estar
declarando seu voto. Com a palavra o vereador Paulo Chagas, que após cumprimentar
a todos, disse ser sabido por todos, que a construção de uma nova sociedade não
existe sem democracia, pois democracia é algo mais bonito que se tem, e que se pode
existir, devendo permanecer no decorrer de todo o tempo. Disse que São Mateus é
muito maior que todos juntos, e que o Município precisa de união, entre Legislativo,
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Executivo, Judiciário, pois existe muito a ser construído. Exigindo muito de todos, pois
a sociedade exige seriedade, ética, respeito, compromisso. Disse também ter fico
muito feliz, pois no decorrer dessa semana foi empossado nesta Casa de Leis uma
Comissão de Direitos humanos, e que nesse meio há um jovem que faz parre desse
Conselho Municipal, e que o direito das pessoas humanas precisam ser respeitadas,
seja jovem, adolescentes, idosos, todos e todas, e que nessa divisória de
pensamentos, para se construir uma nova Chapa, uma nova Mesa Diretora não é
diferente, quaisquer que sejam os membro desta Casa, será respeitado e com certeza
saberá conduzir dentro da Constituição com a normalidade tranquila para que a
sociedade também possa viver em paz. Disse participar de grupo do Legislativo e por
isso seu voto é para a chapa “UM LEGISLATIVO INDEPENDENTE”, tendo como
Presidente o vereador Francisco Amaro. Com a palavra o 2° secretario, Francisco
Amaro informou que o voto do vereador Paulo Chagas, foi proferido por “UM
LEGISLATIVO INDEPENDENTE”. Disse que o vereador foi o Ultimo a esta votando, já
havendo um placar, das duas Chapas. A Chapa por “UM LEGISLATIVO
INDEPENDENTE” recebeu o total de 5 (cinco) Votos e a Chapa por “UM
LEGISLATIVO TRANSPARENTE” recebeu a quantidade de 6 (seis) Votos. Encerrando
assim a votação dos parlamentares. Em ato continuo o Sr. Presidente solicitou que
todas as falas fossem registradas em Ata. Após disse que na condição de Presidente
da Câmara Municipal de Vereadores de São Mateus. Declarar por “UM LEGISLATIVO
TRANSPARENTE”, composta por Presidente – Jorge Luis Recla de Jesus. VicePresidente – Carlos Alberto Gomes Alves. 1° Secretario – Jozail do Bombeiro, a
CHAPA VENCEDORA, para governar o Poder Legislativo no Biênio de 2019/2020.
Após o Sr. Presidente perguntou quem será o 2° Secretario informado pelo Bloco. Com
a palavra o vereador Francisco Amaro, que sugeriu ao seu Líder, o vereador Doda
Mendonça, para que possa anunciar o nome do vereador que irá compor a Mesa
sendo o 2° Secretario. Com a palavra o vereador Doda Mendonça indicou o vereador
Aquiles Moreira para ser o 2° Secretario desta Casa de Leis. Em ato continuo o Sr.
Presidente informou que indicado pelo Líder do Bloco por “UM LEGISLATIVO
INDEPENDENTE”, vereador Doda Mendonça, fica sendo o vereador Aquiles Moreira
como o 2° Secretario para o Biênio de 2019/2020. Após concedeu a palavra ao
vereador eleito Jorge Recla. Com a palavra o vereador Jorge Recla, que convidou sua
a esposa Adriana e suas filhas Maria Eduarda e Maria Luiza para que se fizessem
presentes. Voltando com a palavra o Sr. Presidente disse para o vereador Jorge Recla
ficar a vontade, que um homem sem família é um homem solitário, mas um homem
com família é um homem de Deus. Após o vereador Jorge Recla voltou com a palavra.
Dizendo que toda honra e toda a gloria seja dada a Deus, pois é quem nos levanta e
nos supre no dia a dia, e que não poderia chegar aonde chegou com esse grupo se
não fosse à mão de Deus, pois Deus é fiel na vida de quem o teme, e que sua família
teme a Deus. Disse estar ao meio de um grupo que teme a Deus. E que o G6, que é
composto pelo Vereador, Jozail do Bombeiro, Antônio Luis Cardoso, Ajalirio, Jerry
Pereira Carlos Alberto, se tornou uma família, e para que para se chegar a vencer
duas eleições, Mesa Diretora, e fazer um Sucesso se precisa ir além, além de uma
simples amizade, precisa ter um vinculo familiar. Após Agradeceu a família do vereador
Carlos Alberto, como sua esposa Ana, pois sempre foi muito bem recebido. Após
agradeceu ao vereador Jozail, e disse aprender muito com o mesmo, como sua esposa
Rosy e sua filha. Agradeceu a esposa do vereador Ajalirio, como seu filho Pedrinho. Ao
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vereador Antônio Luis, homem guerreiro, e sua esposa Leidinéia, que também sempre
o recebeu de portas abertas, ao vereador Jerry Pereira, como sua irmã Castorina, e o
seu marido Jardel. Disse que ao falar de família se percebe o porquê esse grupo se
manteve unido, foi envolveram todas as suas famílias, onde todos se conhecem, e que
sem esses dois conceitos, Deus e Família, o homem é um derrotado, um miserável,
não adiantando ter poder se não tiver deus acima e a família como sustenta em sua
vida, como porto seguro. Em seguida agradeceu a Chapa concorrente, encabeçada
pelo vereador Amaro, pela forma como foi feita a eleição. Pois estavam apreensivos,
mas que, no entanto do ocorreu da forma mais tranquila. Agradeceu a todas as
famílias presentes. E disse que esta Casa de Leis continua fiscalizando executivo e
que continua tendo zelo com a parte publica, e que no dia seguinte estaram votando
uma Suplementação, às 16h, onde estaram fazendo o seu dever. Após citou os nomes
dos vereadores Ajalirio e Antônio Luis, onde fez um agradecimento especial aos dois,
pela pressão sofrida, e que mesmo assim não fugiu desse lado, do lado do povo, o
lado dos funcionários, e que honraram as suas palavras. Agradeceu mais uma vez,
pela perseverança e comprometimento com o grupo. Encerrando assim a suas fala.
Em ato continuo p Sr. Presidente disse que recebeu algumas mensagens como
ligações, onde uma dizia: “Carlos Alberto, você elegendo o vereador Jorge Recla, ele
possivelmente será o futuro prefeito que irá ocupar o Município por três, quatro, cinco
Meses”. Então o mesmo disse por que não, somos um grupo, somos uma família, e
temos combinados de juntos esse grupo de darmos prioridades aos servidores
públicos desse Munícipio, e que sendo ele o prefeito interinamente ou sendo o
vereador Jorge Recla, e que o município estará em boas mãos, se não, não teria
votado em Jorge Recla. Voltando com a palavra o vereador Jorge Recla, que fez
agradecimentos ao Presidente, disse ter aprendido muito com o mesmo e que ainda
aprenderá. Mais uma vez fez agradecimentos ao vereador Jerri Pereira, ao vereador
Jozail do Bombeiro, como aos demais vereadores, e que contas com a compreensão
de todos, agradeceu aos funcionários desta Casa de leis. Como a sua família.
Encerrando assim a sua fala. Em ato continuo o Sr. Presidente parabenizou os
vereadores Paulo Chagas, Francisco Amaro, Aquiles Moreira e a vereadora Jaciara
Teixeira e Doda Mendonça. Disse que já participou de eleições, onde um determinado
grupo ao ver que não iria ganhar, alguns vereadores mudavam seus votos para não
ficar no time em que perdeu, e que esses vereadores citados dignamente colocaram
uma chapa de forma democrática, sabendo que não ganhariam e mesmo assim
montaram uma Chapa, sendo digno de todos que votaram na Chapa mesmo sabendo.
Após pediu que a plateia desse uma salva de palmas para esses vereadores. Após
convidou o vereador Francisco Amaro, para estar fazendo uso da tribuna, para fazer
seus agradecimentos. Com a palavra o vereador Francisco Amaro, que após pedir
dispensa das formalidades, fez agradecimentos, agradeceu a Deus. Após os
vereadores que o concederam seus votos. Que a momentos em que vence e
momentos em que são vencidos, e que o importante é fazer de cabeça erguida e
consciente de suas ações. Disse que seus trabalhos são independentes de cargos na
Mesa Diretora ou de Presidência, pois o seu trabalho nesta Casa de é
responsabilidade. Seja Presidente desta Casa, ou seja, Vereador. E que tudo foi feito
com muita responsabilidade e muita honra. Em seguida agradeceu mais uma vez,
encerrando assim a sua fala. Em ato continuo o Sr. Presidente disse que os dois
lideres precisariam apresentar a Composição Permanente desta Casa, sendo quatro
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Comissões, e que foi protocolado, pelo Líder vereador Jozail do Bombeio, com os
nomes dos parlamentares para estarem ocupando as Comissões Permanentes. Sendo
feito também pelo vereador Doda Mendonça. Disse que precisam chegar a acordo,
para que em janeiro, após a posse seja feita a eleição para eleger o Presidente e o
Vice Presidente de cada Comissão. Com a palavra o vereador Francisco Amaro,
perguntou qual a possibilidade de ser feito em Sessões futura, pois já foi protocolado
os nomes que concorreram as Presidências, então poderia ser feito em uma Sessão
Ordinária, ou antes, de finalizar o ano, tendo em vista que já esta documento e
protocolado os nomes. Em ato continuo o Sr. Presidente disse que faria de uma forma
diferente, disse que permitiria que os dois lideres trouxessem as indicações, e que
seria o momento para que de forma harmoniosa estarem fazendo. Em seguida fez a
leitura do Líder, vereador Jozail do Bombeiro, após do Líder Doda. São Mateus, 03 de
dezembro de 2018, protocolado as 17:32h. Se o Sr. Carlos Alberto Alves, Presidente
da Câmara Municipal de São Mateus. Vindo na qualidade de Líder, do Bloco
Parlamentar por “UM LEGISLATIVO TRANSPARENTE”, vem apresentar a Vossa
Excelência os nomes dos vereadores que iram compor as Comissões permanentes
abaixo descriminados. Na certeza de estamos cumprindo com as atribuições,
conferidas pela resolução 003/2009, Regimento Interno da Câmara municipal de São
Mateus – ES, subscrevemo-nos, atenciosamente. Indicações das vagas de Comissões
Permanentes da Câmara Municipal de São Mateus – ES, para o Biênio de 2019/2020,
cumprimento aos Artigos 46 e 47 da Resolução 003/2009, Regimento Interno. Segue a
relação para p Bloco por “UM LEGISLATIVO TRANSPARENTE”. Comissão de
Constituição e Justiça, Direitos Humanos e Redação. Indicados: Jozail do Bombeiro,
Ajalirio Caldeira e Antônio Luis Cardoso. Comissão de Finanças, Orçamento de
Fiscalização. Indicados: Carlos Alberto. Jerry Pereira e Antônio Luis Cardoso.
Comissão de Obras, Urbanismo e Infraestrutura Municipal. Indicados: Jerry Pereira.
Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Meio Ambiente. Indicados: Ajalirio Caldeira.
São Mateus, 03 de dezembro de 2018. Jozail do Bombeiro, Líder do Bloco. Por “UM
LEGISLATIVO TRANSPARENTE”, Biênio 2019/2020. São Mateus, 03 de dezembro
de 2018, protocolado as 18:05h. Presidente, Carlos Alberto Alves. Vindo na qualidade
de Líder, do Bloco Parlamentar por “UM LEGISLATIVO INDEPENDENTE”, vem
apresentar a Vossa Excelência os nomes dos vereadores que iram compor as
Comissões permanentes abaixo descriminados. Na certeza de estamos cumprindo com
as atribuições, conferidas pela resolução 003/2009, Regimento Interno da Câmara municipal
de São Mateus – ES, subscrevemo-nos, atenciosamente. Indicações das vagas de Comissões
Permanentes da Câmara Municipal de São Mateus – ES, para o Biênio de 2019/2020,
cumprimento aos Artigos 46 e 47 da Resolução 003/2009, Regimento Interno. Segue a
relação: Comissão de Constituição e Justiça, Direitos Humanos e Redação. Indicados: Jaciara
Teixeira, Aquiles Moreira. Comissão de Finanças, Orçamento de Fiscalização. Indicados:
Aquiles Moreira e Doda Mendonça. Comissão de Obras, Urbanismo e Infraestrutura Municipal.
Indicados: Doda Mendonça. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Meio Ambiente.
Indicados: Jaciara Teixeira. São Mateus, 03 de dezembro de 2018. Jozail do Bombeiro, Líder
do Bloco. Por “UM LEGISLATIVO INDEPENDENTE”, Biênio 2019/2020. Após a leitura, o
Presidente informou que faltava o vereador Doda Mendonça estar assinando. E que ao ler já
se percebia que a um empasse, pois para o Bloco por “UM LEGISLATIVO TRANSPARENTE”
foram indicado três membros para Secretaria para a Comissão de Constituição e Justiça,
Direitos Humanos e Redação. Três membros para a Comissão de Finanças, Orçamento de
Fiscalização e um membro para a Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Meio Ambiente e
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um membro para a Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Meio Ambiente. Havendo um
empasse. Com a palavra o vereador Francisco Amaro, disse que o Regimento diz que se
apresentem os nomes para que sejam compostos as Comissões, devidamente protocolado
como foi e esta nas mãos de Vossa Excelência, para que depois não sessão subsequente,
sendo na próxima legislatura, e na Sessão seguinte fazer a eleição, e que o que se precisa é
estar registrado e protocolado como esta. Em ato continuo o Sr. Presidente, disse que o
vereador Francisco Amaro não esta errado, mas que seria bom se fosse feito um entendimento
e que já se deixasse formado as Comissões, como foi feito no Sesc. Deixando tudo formado.
Após disse que caso o plenário entenda dessa forma que estando protocolado e os nomes
registrados. Em seguida disse que atendendo a sugestão, será discutido para o próximo ano,
na primeira Sessão Ordinária após a posse do no Presidente, o vereador Jorge Recla de
Jesus. Tendo todos os parlamentares concordado para o próximo ano. Após o Sr. Presidente
agradeceu a todos presentes. Em seguida disse que a SBN fez uma enquete, então agradeceu
a todos os internautas, pois o mesmo obteve quase 4.000 (quatro mil) votos. E que se sentiu
com o ego massageado, pois foi surpreendido. E que nesta Casa não há vereadores do grupo
do mal. Apenas do grupo do bem. Não havendo mais nada a tratar, o Sr. Presidente declarou
encerrada a presente Sessão e para constar, eu................................................, Francisco
Amaro de A. Oliveira – 2° Secretário, conferi a presente Ata, que lida e por estar em
conformidade, será assinada por mim, pelo Sr. Presidente e demais membros da Mesa.
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