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ATA DA SESSÃO SOLENE DE POSSE DA VEREADORA SUPLENTE AO CARGO 

DE VEREADOR DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES 

Aos trinta (30) dias do mês de maio (05) do ano de dois mil e vinte dois (2022), às 10:00 

horas, reuniram-se em Sessão Solene para posse do cargo de Vereador, a senhora 

Elisângela Cristina do Nascimento.  O Senhor Presidente iniciou a Sessão Solene de 

Posse proferindo a seguintes palavras “sob a proteção de Deus e em nome da 

comunidade iniciamos nossos trabalhos”. Em seguida, o Senhor Presidente convidou o 

Vereador Delermano Suim para que fizesse a leitura da Bíblia Sagrada. Ato contínuo, o 

Senhor Presidente convidou o Secretário de Gabinete da Vice-governadora, o Pastor 

Jorge, para assentar-se no banco de honra desta Casa de Leis. A seguir, o Senhor 

Presidente informou o seguinte, “Senhoras e senhores, consoante e consabido o 

Vereador Roberto Pedro de Assis encontra-se preso desde o dia 20 (vinte) de dezembro 

de 2021 (dois mil e vinte um), tendo expirado seu pedido de licença de 120 (cento e 

vinte) dias na data do dia 07 (sete) de maio do corrente ano. É cediço que o Vereador 

entrou com o novo pedido de licença por mais 120 (cento e vinte) dias, mas diante da 

vedação imposta pelo Regimento Interno e pela Lei Orgânica Municipal referida licença 

foi indeferida. Ocorre que do indeferimento até o dia de hoje, o indigitado Edil não 

compareceu as Sessões Ordinárias que ocorreram nos dias 10, 17 e 24 de maio, dando 

azo para o prescrito no artigo 34, inciso V, da Lei Orgânica Municipal. Diante deste 

quadro, e instado pela Secretaria Legislativa, emiti a seguinte DECISÃO: ‘Processo nº: 

752/2022; Requerente: Secretária Legislativa; Assunto: Comunicado. Decisão: 

Considerando que a licença de 120 (cento e vinte) dias concedida ao Vereador Roberto 

Pedro de Assis, terminou no dia 07 de maio de 2022, conforme Portaria nº 026/2022, em 

anexo, e que o mesmo não compareceu a três Sessões Ordinárias consecutivas, 

conforme se verifica nas listas de presenças às fls. 03/05 dos autos; Considerando que 

o Vereador supracitado se encontra preso desde o dia 20 (vinte) de dezembro de 2021, 

por suspeita de crime de abuso sexual contra adolescentes; Considerando que o 

Ministro Relator Antônio Saldanha Palheiro do Superior Tribunal de Justiça, 

recentemente negou a liminar de pedido de liberdade, no habeas corpus impetrado pelo 

Vereador Robertinho de Assis; e Considerando o regime democrático a representação 

partidária, a relevância pública e o princípio do colegiado da Câmara Municipal de São 

Mateus – ES. Convoco Sessão Solene, a ser realizada no dia 30 (trinta) de maio de 

2022, às 10:00 horas, no plenário desta Casa de Leis, para dar posse ao Cargo de 

Vereadora a Elisângela Cristina do Nascimento (Vereadora suplente), nos termos do art. 

105 do Regimento Interno da Câmara. E por fim, determino à Secretária Legislativa a 

expedição de oficio comunicando aos Vereadores a convocação para a Sessão Solene 

conforme a presente decisão bem como oficiar a senhora Elisângela Cristina do 

Nascimento a comparecer para sua posse. Paulo Sérgio dos Santos Fundão, Presidente 

da Câmara. Dessarte, tendo em vista que a senhora Elisângela Cristina do Nascimento 

já prestou o compromisso nessa legislatura quando tomou posse  em janeiro do corrente 
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ano, em obediência ao disposto no § 3º do artigo 5º, do Regimento Interno, está 

dispensada de prestar compromisso. Declaro empossada a nobre Vereadora Elisângela 

Cristina do Nascimento no cargo de Vereadora desta augusta Casa Leis. Neste 

momento oportunizo aos nobres Vereadores o uso da tribuna para falar especificamente 

e caso queiram da posse da Vereadora Preta do Nascimento”. A seguir, o Senhor 

Presidente concedeu a palavra ao Vereador Cristiano Balanga, que iniciou sua fala 

cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, relatou ser uma data importante 

por ter os 11 (onze) Vereadores, para decidir os assuntos importantes da cidade, relatou 

que a Vereadora Preta do Nascimento tem feito os trabalhos dentro das comunidades, 

relatou que a Mesa Diretora poderia ser criticada, mas conforme as leis, é necessário 

seguir como determina a Lei, e parabenizou a Vereadora Preta e a todos os Nobres Edis. 

Ato contínuo, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Adeci de Sena que 

iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, relatou que 

mesmo em meio a tanta chuva e lama, o mesmo não poderia deixar de estar prestigiando 

a posse da Vereadora Preta, relatou que a Vereadora tem somado nestes 100 dias como 

Vereadora Interina e agora como Vereadora, parabenizou a Preta pelos trabalhos e 

continuará trabalhando. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao 

Vereador Kacio Mendes, que parabenizou a Preta pela posse, e rogou para que as 

mulheres se envolvessem mais na política, relatou sobre os 100 dias mostrou como 

buscar o melhor para Município. De imediato o Senhor Presidente concedeu a palavra 

ao Vereador Delermano Suim, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e 

todos os presentes, citou em Eclesiastes 3,1 “há tempo para tudo em baixo do céu”, 

relatou que todos são Vereadores do Município, e que todos estão para trabalharem 

juntos. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra a Vereadora Ciety 

Cerqueira, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, 

deu as boas-vindas a Vereadora Preta do Nascimento, relatou sobre o encontro que teve 

no final de semana, e sobre a porcentagem de agressões/feminicídio que tem 

aumentado no Estado do Espírito, relatou que faz parte dos movimentos sociais e hoje 

está representando a população de São Mateus, parabenizou a Vereadora Preta pelo 

belíssimo trabalho durante o período de 120 dias e que agora será até o final do pleito, 

expressou seu desejo por mais mulheres na política e em cargos públicos. Em seguida, 

o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador Isael Aguilar, que iniciou sua fala 

cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, e deu boas vindas a Vereadora 

Preta que já esteve nos trabalhos, relatou sobre os trabalhos que a mesma realizou no 

Município. De imediato o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Assessor da Vice-

Governadora, o Pastor Jorge, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e 

todos os presentes, relatou sobre a importância que a Vereadora Preta tem para a região 

de São Mateus, relatou sobre os trabalhos que a Vereadora já desenvolvia com as 

mulheres, deixou uma palavra Oseias 10, 12; expressou que todo o poder vem do povo 

– Constituição Federal – agradeceu a coragem do Presidente desta Casa de Leis, por 

fazer exercer a Lei, expressou seu respeito ao Senhor Presidente pela garra e firmeza, 
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parabenizou a Vereadora Ciety pela representatividade da Mulher, expressou a alegria 

em poder representar a Vice Governadora em um dia especial onde mais uma mulher 

está assumindo a cadeira de Vereadora, agradeceu ao Prefeito Municipal pelo trabalho 

desenvolvido socialmente, e pela Elisângela Cristina do Nascimento, e expressou seu 

desejo de que a Vereadora Preta possa desenvolver seu trabalho como sempre 

desenvolveu, que é o empreendorismo feminino. Finalizou parabenizando a Vereadora 

Preta pelos trabalhos que tem feito e que ainda realizará. Em seguida, o Senhor 

Presidente concedeu a palavra a senhora Simoni Cassini, que iniciou sua fala 

cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, parabenizou a Vereadora Preta 

pela posse, mais uma mulher representando o Legislativo, relatou que o Prefeito 

desejaria estar presente, e relatou que o Prefeito Daniel Santana confia no trabalho do 

Legislativo, relatou sobre a dificuldade da mulher alcançar o topo de algum cargo alto ou 

público, relatou que a mulher sábia edifica não somente o lar, mas também qualquer 

lugar que mesma ocupar, expressou o orgulho de estar nesta Casa de Leis discursando 

na posse de uma mulher. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra a 

senhora Sônia Damasceno, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e 

todos os presentes, relatou sobre a Vereadora Preta, que é uma mulher de garra, e a 

Câmara de São Mateus recebe uma mulher de ética, e cuidadosa, que os trabalhos em 

São Mateus com as mulheres serão uma de suas pautas de trabalho. Em seguida, o 

Senhor Presidente concedeu a palavra ao Vereador de Jaguaré, Joscilano, que iniciou 

sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, agradeceu a Deus pela 

garra da Vereadora Preta, e que legalmente está sendo empossada, que mais uma vez 

a Vereadora Preta está ensinando a todos pela humildade. Ato contínuo, o Senhor 

Presidente concedeu a palavra a Vereadora Preta, que iniciou sua fala cumprimentando 

a Mesa Diretora e todos os presentes, agradeceu ao Presidente pela coragem e apoio, 

e relatou sobre a comissão de mulheres felizes que estão à frente de seu mandato, 

agradeceu aos demais nobres Edis pelo apoio e coragem, relatou que agora voltou 

mediante a Lei, agradeceu a Deus por estar dando mais essa oportunidade de estar 

aqui, agradeceu a todos que a apoiaram desde o início, agradeceu ao meio de 

comunicação da Rádio Kairós, em nome do Padre Patrick Wanderlei, assim agradeceu 

a todos os meios de comunicação, expressou sua alegria em receber o carinho da 

Secretária Simoni Cassini, agradeceu a Vice-governadora pela amizade, pelo apoio, e 

também o vídeo que a mesma enviou para a Vereadora parabenizando pela posse e 

também ao Governador que a parabenizou logo cedo pela posse. Em seguida, o Senhor 

Presidente usando suas prerrogativas legais quebrou protocolo concedeu a palavra a 

secretária municipal do partido, relatou sobre como a Vereadora Preta tem inspirado a 

mesma e todos que estão ao seu redor, relatou que hoje é seu aniversário e o maior 

presente é ver sua amiga sentar na cadeira de Vereador do Município de São Mateus, 

cantou um hino que expressa a vida da Vereadora Preta. Retomando a fala, a Vereadora 

Preta relatou um pouco da sua história, das dificuldades que passou até chegar onde 

chegou, relatou que cuidará da cidade de como cuida de sua casa, com ousadia e 
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determinação, buscando o diálogo com a Prefeitura, com o Governo do Estado e o 

Governo Federal, agradeceu a presença de todos que veio prestigiar sua posse. Não 

havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a presente Sessão, 

e para constar, eu................................................, Delermano Suim – 2° Secretário, 

fiscalizei a presente Ata que lida e achada conforme será assinada por mim, pelo Senhor 

Presidente e demais componentes da Mesa Diretora, e a Vereadora Preta do 

Nascimento.  
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