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Ata da Sessão Solene tendo a finalidade específica de empossar Mesa Diretora da 
Câmara Municipal de São Mateus – Estado do Espírito Santo, situada na Avenida Dom 
José Dalvit, nº 100 – Blocos 11 e 12, Bairro Santo Antônio, para o biênio de 2019/2020, 
realizada aos 02 (dois) dias do mês de janeiro de 2019 (dois mil e dezenove) às 18:00 
horas. Reuniu-se solenemente a Câmara Municipal de São Mateus em sua sede 
própria nesta cidade sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Vereador Carlos 
Alberto Gomes Alves que deu início aos trabalhos, Convidando o Sr. Aldeir Rodrigues 
Secretario Interino de Comunicação desta Casa, para fazer a introdução da Sessão. 
Convidando, ainda, a Srª. Elaine Santos Rosa, Pastora da Igreja Batista Nova 
Jerusalém, para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Em seguida convidou a 
Srª. Maria Recla de Jesus mãe do vereador Jorge Luiz Recla de Jesus para tomar 
assento no lugar destinado aos convidados. Após convidou o Sr. Edvaldo Santos 
Bafaela, Vereador de Vila Pavão, Convidando a pedido do vereador Jorge Recla a Srª. 
Adriana Carvalho Recla, Maria Eduarda Recla e Maria Luiza, para estarem fazendo 
assento no lugar destinado aos convidados; Ato contínuo, estendeu o convite a sua 
esposa Ana Bitencourt Alves e dona Ignes Gomes Alves, sua mãe para fazer assento 
à mesa de convidados. Em seguida convida o 1º Secretário, Vereador Ajalírio Caldeira 
Varges para fazer a chamada dos Senhores Vereadores. Se fazendo presente apenas 
7 (sete), senhores vereadores, sendo eles, Doda Mendonça, Aquiles Moreira, Jozail 
Fugulin, Jerri Pereira, Ajalirio Caldeira, Jorge Luis Recla de Jesus, e Carlos Alberto 
Gomes Alves. Sendo constatada a ausência dos vereadores, Francisco Amaro, Jaciara 
Teixeira, Paulo Chagas, Antônio Luis Cardoso. Ato continuo, o Presidente Carlos 
Alberto Gomes Alves, informou a todos que a finalidade da presente Sessão é dar 
posse ao Presidente, Vice-Presidente e Secretários da Mesa Diretora eleita para o 
biênio de 2019 e 2020, com base no § 3° do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal de 
São Mateus, traçando um breve discurso sobre a sua atuação frente ao Poder 
Legislativo, quando presidente nos biênios de 2017 e 2018. Em seguida Carlos Alberto 
Gomes Alves, passa a presidência para o vereador Jorge Luis Recla, para estar 
fazendo pronunciamento na Tribuna. “Carlos Alberto Gomes Alves, iniciou a sua fala 
fazendo agradecimentos pela presença de sua esposa e sua mãe, e em seguida, teceu 
comentários para a sua atuação frente esta Casa de Leis na condição de Presidente, 
que apesar dos constantes ataques sofridos, finaliza seu mandato a presidência ciente 
de que conseguiu trabalhar de forma a atender o clamor da população e, por 
consequente logrou êxito quanto à eleição de Presidente, quando na vitória Jorge Luis 
Recla. Apesar de muitos não entenderem, cabe aos parlamentares, ditar os caminhos 
que o Município deve tramitar. Alegou que a primeira etapa para a realização do 
Concurso Público foi efetuado em sua gestão e que acredita que no mais tardar entre 
três a quatro meses o atual presidente estará realizando o Concurso Público, haja vista 
que o ultimo aplicada neste Poder tem mais de 20 (vinte) anos. Que acredita que os 
mais de trezentos funcionários que teve seus cargos declarado vacância serão 
reconduzidos aos seus lugares de concurso, uma vez que os mesmo foram de forma 
covarde retirados de seus serviços. Trabalhadores esses que se doaram e deram seu 
sangue pelo Município. Que muito embora, muitos não saibam, faltando apenas 2 
(dois) dias para o término do ano, o Executivo tentou de todas as formas, que esta 
Casa de Leis apreciasse e votassem Projetos, que não seriam bons para o povo de 
São Mateus, uma vez que esses tinham aumentos significativos nas tarifas de 
Iluminação Pública e a Concessão do Saae, recorrendo inclusive a justiça; fez menção 
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sobre as Emendas apresentadas ao Projeto de Lei Orçamentária para 2019, 
informando que o prefeito pode inclusive solicitar o repasse que estar Casa de Leis 
estará disposta a ajuda-lo, uma vez que, desta forma terão ciência de onde o dinheiro 
será empregado. Que muito embora entendam que o povo gosta de festa, sabe que os 
mesmos necessitam de remédios nas farmácias e atendimento de qualidade. Que 
apesar de muitos aplaudirem, a atitude do Governo de esgotar a água do Balneário de 
Guriri, não se iludam, esse só o fez para o transitar dos trios elétricos. Que tem 
certeza, que o prefeito esta remoendo ao assistir essa Sessão, mas que informa que a 
sua fala é apenas um aperitivo, diante de todas que ele fará a partir de fevereiro de 
2019. Que apesar desta Casa ter autorizado abertura de crédito Especial em mais de 
R$28.000.000,00 (vinte e oito milhões de reais), para pagamento de servidores de 
Iluminação Pública, para limpeza Publica e rescisão dos aposentados, tem ciência que 
o pagamentos referente à Iluminação Pública estão atrasados.”  Ato continuo, 
retornando ao seu assento, convida Vitor dos Anjos, filho de Jorge Luiz Recla de 
Jesus, para fazer assento ao lugar de convidados. Em seguida, convida o 1º 
Secretário, Vereador Ajalírio Caldeira Varges, para assumir os trabalhos legislativos na 
condição de Presidente “Ad Hoc”, informando a todos que tal procedimento se faz 
necessário uma vez que compõe a próxima Mesa Diretora. O Vereador Ajalírio 
Caldeira Varges, assumindo os trabalhos legislativos na condição de Presidente “Ad 
Hoc”, em cumprimento dos ritos legais, solicita que os edis que compuseram a Mesa 
Diretora do biênio de 2017 e 2018, Carlos Alberto Gomes Alves, Jorge Luiz Recla de 
Jesus e Francisco Amaro de Alencar Oliveira a se posicionarem ao lado da Mesa 
Diretora. Ato contínuo o Senhor Presidente “Ad Hoc” convida os Excelentíssimos 
Senhores Vereadores Jorge Luiz Recla de Jesus, Carlos Alberto Gomes Alves, Jozail 
Fugulin e Aquiles Moreira da Silva se façam presentes a frente da Mesa Diretora para 
que tomem posse como Presidente, Vice-Presidente, 1º (Primeiro) e 2º (Segundo) 
Secretários, respectivamente. Ato contínuo, o Senhor Presidente “Ad Hoc” convida o 
Vereador Jorge Luiz Recla de Jesus a proferir as seguintes palavras: “PROMETO 
CUMPRIR A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, A CONSTITUIÇÃO DO ESTADO, A LEI 
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, OBSERVAR AS DEMAIS LEIS, DESEMPENHAR COM 
LEALDADE O MANDATO QUE ME FOI CONFIADO E TRABALHAR PELO 
PROGRESSO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS”, feita a declaração o Presidente 
“Ad Hoc” declara empossada a nova Mesa Diretora para o Biênio de 2019/2020, 
autorizando os vereadores a tomarem assentos em seus devidos lugares. Ato continuo 
o Sr. Presidente Jorge Luis Recla, proferiu algumas palavras e convidou o Sr. Edvaldo 
Bafaela, vereador de Vila Pavão para estar fazendo uso da Tribuna, que: “ Após 
cumprimentar a todos, parabenizou a fala do Presidente empoçado, quando o mesmo 
declarou toda hora e toda a gloria ao Senhor, que acredita e pede a Deus, que venha 
uma boa gestão ao atual Presidente da Republica, para que esse faça uma politica 
voltada para o povo. Teceu elogios ao Vice Presidente Carlos Alberto quando esse se 
posiciona favorável aos servidores. Que a amizade que ele construiu com o grupo dos 
6 se deu pelo intermédio do vereador temperinho, e que ele roga a Deus, para que ele 
dê aos componentes desse grupo a sabedoria de Salomão. Que orienta os vereadores 
a todas as vezes que chegarem a esta Casa de Leis, que eles orem e peçam proteção 
ao Senhor.” Em seguida, o Presidente Jorge Luiz Recla de Jesus, informa a todos que 
esta Casa de Leis encontra-se de Luto Oficial em virtude do passamento do Ex- 
Governador do Estado do Espírito Santo e ex-Senador da República, Gerson Camata, 



3 
 

motivo pelo qual solicita a todos que se coloquem de pé para 01 (um) minuto de 
silêncio em memoria desse respeitado politico espírito-santense. Dando continuidade 
aos trabalhos legislativo, o Presidente Jorge Luiz Recla de Jesus, franqueia a palavra 
ao vereador Aquiles Moreira. „que após tecer cumprimentar a todos, fez 
agradecimentos pelo ano de 2018, e que por entender que eles possuem um poder de 
votar pelo bem do Município, nunca fez parte do grupo G6, mas que se posiciona 
favorável ao bem da população, mesmo gozando de boa amizade com o prefeito, a 
seu posicionamento se da pelo bem do Município.” Ato continuo, concedeu a palavra 
ao vereador Jerri Pereira. “que após cumprimentar a todos, diz que, usa essa Tribuna 
no dia de hoje para expressar sua gratidão, ao grande amigo Carlos Alberto, que 
quando ele foi suspenso no exercício de se mandato, o mesmo se posicionou ao seu 
lado, e o orientou. Alegando acreditar que o Presidente Jorge Recla, fará um mandato 
frente à Presidência. Uma vez que, o mesmo é tão inteligente quanto Carlos Alberto.” 
Em seguida concedeu o uso da palavra ao vereador Ajalirio Caldeira. “que após 
cumprimentara todos, alega que o motivo que o trás a Tribuna é agradecer mais uma 
vez, por ter feito parte da Mesa Diretora no Biênio de 2017/2018 e, muito embora, não 
faça parte da nova Mesa, se coloca a disposição para ajudar no que for preciso. Que 
os Projetos encaminhados a essa Casa de Leis, que forem benéficos a população, 
assim ele se posicionará favorável.” Em seguida concedeu o uso da palavra ao 
vereador Jozail do Fugulin. “que após cumprimentar a todos, se diz honrado de poder 
sentar a essa Mesa. Se dirigiu a Carlos Alberto e diz que muitos foram as provações, 
mas que Deus estiveram com eles, pois varias vezes ao longo desse dois ano, por 
muitas vezes, ele teve vontade de desistir, mas, em todas elas p ex Presidente Carlos 
Alberto, o fez desistir da ideia. Que acredita que, a atual Mesa dará continuidade aos 
trabalhos iniciados por Carlos Alberto.”  Ao final do uso da Tribuna pelos oradores, o 
Presidente Jorge Luiz Recla de Jesus passa a presidência ao Vereador Carlos Alberto 
Gomes Alves, para que possa fazer uso da tribuna, proferindo o seu discurso, que 
assim se manifestou: “Boa noite ao Presidente interino desta Casa, boa noite ao 
primeiro e segundo secretario, boa noite a imprensa presente, boa noite aos 
funcionários desta Casa, boa noite a dona Ignes, mãe do vereador Carlos Alberto, boa 
noite Ana, esposa do vereador Carlos Alberto, boa noite a minha mãe, Maria Recla, 
boa noite a minha esposa Adriana Carvalho, Boa noite aos meus filhos, Maria Luiza, 
Maria Eduarda e Vitor, boa noite ao vereador Edvaldo Bafaela, boa noite a todos os 
presentes. Nesta noite especial em minha vida gostaria de compartilhar com todos a 
minha felicidade, mas não poderia deixar de compartilhar com a minha mãe, Maria 
Recla de Jesus, aquela que me deu a vida, pois bem sei o quanto a minha felicidade é 
importante para a senhora minha mãe. Obrigado por tudo a senhora representa para 
mim. Dedico este momento ao meu saudoso pai, Sr. Jorge Nascimento de Jesus, que 
hoje não se faz mais presente entre nós, mas que se faz presente em cada ato meu, 
pois trago comigo os seus ensinamentos de vida. Agradeço a minha esposa, Adriana 
Carvalho Recla, mulher que me traz a tranquilidade que preciso para tocar meus 
projetos em frente, que me sustenta no amor e que edifica a nossa casa, por ser sábia, 
conduz a nossa família dosando quando preciso a minha ausência, obrigada meu amor 
por ter me dado o privilégio e prazer de ser pai de Maria Luiza e Maria Eduarda. 
Agradeço ao meu filho Vitor dos Reis, que muito embora não convivamos o dia-a-dia 
juntos, mas quero que saiba que você não é menos especial para mim. Agradeço a 
toda minha família e todos os meus amigos que sempre me acompanharam, vibraram 
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comigo a cada vitoria e enxugaram as minhas lágrimas sempre que estas caíram. 
Hoje, é preciso agradecer aos meus amigos eleitores que caminharam comigo e que 
nunca me deixaram esmorecer. É imperioso ressaltar que sem os meus amigos, o dia 
de hoje não seria possível. Portanto, dedico esta vitória a vocês: Ajalírio Caldeira 
Varges, Antônio Luiz Cardoso, Carlos Alberto Gomes Alves, Jerri Pereira e Jozail 
Fugulim, que foram incansáveis e se mantiveram firmes em suas decisões. Aproveito 
esta oportunidade para estender os meus agradecimentos às suas famílias, que assim 
como a minha souberam administrar a nossa ausência e a nos dá o voto de confiança 
que precisamos para seguirmos em frente. Hoje ocupo pela segunda vez a mais alta 
função desta Edilidade e estou pronto para responder por mais esta responsabilidade 
assumida. Por isso convido a todos para que me ajudem a governar esta Casa de Leis, 
a vocês servidores em especial, pois sem a dedicação e disponibilidade de cada um de 
vocês. Governarei esta Casa de Leis, ouvindo os bons conselhos e seguindo o clamor 
da população. Precisamos trabalhar em prol de todos e sendo assim, prometo que 
como presidente da Câmara, trabalharei de forma diligente para defender os interesses 
dos 11 (onze) Vereadores que compõe esta Casa de Leis, buscarei atender a todos 
sem distinção, o meu gabinete está aberto a todos e serei incansável no exercício do 
meu labor.  Nossa cidade clama por dias melhores e os nossos munícipes necessitam 
de nossa atenção. Precisamos caminhar para avançar. “Nada somos se não formos 
capazes de dar voz àqueles que nos outorgaram como seus representantes legais”. O 
Legislativo e Executivo são Poderes distintos, mas que podem e devem trabalhar 
harmonicamente e, é isso que o povo espera de nós. Desta forma, sinalizo, 
convidando o Prefeito e Secretariado Municipal para caminharmos juntos em prol do 
Município, tratando nossos munícipes como iguais sem distinção. E como Cristão não 
poderia deixar de trazer para este momento a Palavra que tanto nos ensina: “Confia ao 
Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos” Provérbio 16:03 “Os 
que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se pode abalar, mas 
permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege 
o seu povo, desde agora e para sempre” Salmo 125, V. 1 e 2  “Pois eu sou o Senhor, o 
seu Deus, que o segura pela mão direita e diz a você: Não tema; eu o ajudarei.” Isaías 
41:13 125, V. 1 Assim sendo finalizo agradecendo a todos sem distinção e fecho meu 
discurso dizendo: Um homem dá um grande passo quando aprende que para avançar 
é preciso entregar sua vida nas mãos de Deus e andar de mãos dadas com os outros”. 
Ato continuo o Presidente Jorge Luis Recla, convidou o vereador Edvaldo Bafaela para 
na condição de Pastor para estar fazendo um louvor, que foi iniciado, pelo mesmo com 
o Hino Voz da Verdade. Tendo solicitado que todos os presentes o acompanhassem. 
Em seguida o Vice Presidente solicitou que o mesmo cantasse o Hino Vai Dar Tudo 
Certo, que foi entoado por todos. Finalizou agradecendo ao Presidente e Vice 
Presidente desta Casa de Leis,, pela confiança que os mesmo depositam em Deus. 
justificando que São Mateus tem tudo para dar certo, trazendo para nós a experiência 
vivida por Moises diante do Mar Vermelho, fazendo uma pequena pregação, 
comparando ao Presidente, profetizando que Deus honrará a sua vida, assim como a 
do Vice Presidente Carlos Alberto.” O Presidente Jorge Luiz Recla de Jesus, Municipal 
de São Mateus, Estado do Espírito Santo, trabalhará nos dias de 03 e 04 do  mês de 
janeiro do corrente ano em expediente interno, para que se cumpra os procedimentos 
administrativos legais a fim de dar início à Sessão Legislativa de 2019, determinando 
que a Secretaria de Comunicação proceda informe por meio do site oficial da Câmara, 
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assim como determina que a Secretaria de Gabinete da Presidência oficie os órgãos 
fiscalizadores competentes a fim de dar ciência do decidido, assume os trabalhos 
legislativos e por não haver mais nada a tratar, o declarou encerrada a sessão e, para 
constar, eu .............................................. Aquiles Moreira da Silva – 2º Secretário. 
Fiscalizei a presente Ata, que lida e achada conforme será assinada por mim, pelo 
Senhor Presidente e demais Vereadores Presentes. 
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