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ATA DA SESSÃO SOLENE DE POSSE DA VEREADORA SUPLENTE AO CARGO
DE VEREADOR DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES

Ao primeiro (01) dias do mês de fevereiro (02) do ano de dois mil e vinte dois (2022),
às 14:00 horas, reuniram-se em Sessão Solene para posse do cargo de Suplente de
Vereador, tendo em vista o pedido de licença protocolizado pelo Vereador Licenciado
Robertinho de Assis, para tratar de assuntos particulares pelo prazo de 120 (cento e
vinte) dias e o Oficio protocolizado sob o nº 000053/2022, datado de 12 de janeiro de
2022, de autoria da Senhora Elisangela Cristina do Nascimento (Preta do Nascimento)
requerendo  a  sua  convocação  para  tomar  posse  no  cargo  de  Vereadora  em
substituição  ao  Vereador  Robertinho,  nos  termos  do  Inciso  III  do  Art.   239  da
Resolução nº 002/2021 – Regimento Interno e artigo 48, caput da Lei Orgânica do
Munícipio  de  São  Mateus,  Aberta  a  Sessão  o  Senhor  Presidente  deu  inícios  aos
trabalhos proferindo as seguintes palavras: “Sob a proteção de Deus e em nome da
Comunidade  iniciamos  nossos  trabalhos”.  Em  seguida,  convidou  o  Vereador
Delermano Suim para  que  realizasse  a  leitura  da  Bíblia  Sagrada.  Ato  contínuo,  o
Senhor Presidente convidou também o Senador da República o Sr. Marcos Do Val
para o assento de honra da Câmara Municipal, convidou o Deputado Estadual Coronel
Quintino,  O  Prefeito  de  Montanha  Senhor  André,  o  representante  e  Assessor  do
Governador  Senhor Artur Santos,  Membro do Governo Casagrande,  Senhor  Pablo.
Após as formalidades regimentais, de posse do diploma expedido pela Justiça Eleitoral
a  senhora  Elisângela  Cristina  do  Nascimento,  a  declaração  do  nome parlamentar,
Preta  do  Nascimento  e  declaração  pública  de  bens  informando  que  não  possui
nenhum bem em seu nome, atendendo ao que preconiza o art. 7° e §1º da Resolução
nº 002/2021 – Regimento Interno da Câmara Municipal de São Mateus. Ato contínuo, o
Senhor Presidente convidou a Senhora Elizangela Cristina do Nascimento (Preta do
Nascimento),  para  de  pé,  receber  o  compromisso  de  posse  como  Vereadora  do
Município  de  São  Mateus/ES,  onde  a  mesma  proferiu  a  seguinte  declaração:
PROMETO  MANTER,  GUARDAR  AS  CONSTITUIÇÕES  DA  REPÚBLICA  E  DO
ESTADO, A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO E DESEMPENHAR FIEL E LEALMENTE
O MANDATO QUE ME FOI CONFIADO, o que foi respondido pela Senhora Elizangela
Cristina  do  Nascimento  (Preta  do  Nascimento). ASSIM  O  PROMETO.  Feito  o
juramento,  o  Senhor  Presidente  declarou  empossada  a  Senhora  Elizangela
Nascimento (Preta do Nascimento como Vereadora do Município de São Mateus-ES.
Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Prefeito do Município de
Montanha, o senhor André, que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e
todos os presentes, expressou sua alegria em estar participando deste momento onde
mostra que a democracia do País é jovem e deixa clara da consciência democrática,
desejou à Vereadora Preta do Nascimento empossada e os demais Vereadores um
excelente mandato. A seguir, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao Deputado
Estadual Coronel Quintino que iniciou sua fala cumprimentando a Mesa Diretora, todos
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os presentes e a Vereadora empossada, Preta do Nascimento, expressou sua alegria
em poder estar presente na posse da sua amiga Preta do Nascimento, relatou que
infelizmente hoje no Brasil as Mulheres ainda não ocupam a posição que deveriam
ocupar, citou o exemplo da Câmara Municipal que há somente 02 (duas) mulheres, e
relatou que hoje há no máximo 10% ocupando os cargos públicos, e expressou que os
homens precisam incentivar as mulheres a ocupar mais espaços políticos e os lugares
de  destaque  na  sociedade,  expressou  que  as  mulheres  ocupam muitas  vezes  os
mesmos cargos que os homens porém recebem bem menos que os mesmos,  sendo
destratadas de maneiras covardes por pessoas que se dizem homens. Houve uma
convenção do Partido PSL em São Mateus onde chegou uma candidata chamada
Preta, relatou que parou seu discurso para apresentar com honra uma candidata do
PSB e expressou que a Preta será honrada no seu devido tempo. Eu não poderia
deixar de vir a este evento, externalizar o grito que estava engasgado na garganta de
todas  as  mulheres  que  queriam  estar  aqui  dizendo  que  a  Preta  do  Nascimento
representa  a  todas  que  estão  aqui  presentes.  Encerrou  dizendo  que  a  sociedade
mateense ganha uma Vereadora brilhante pela sua representatividade. Ato contínuo, o
Senhor Presidente cedeu a palavra ao Senador Marcos do Val que iniciou sua fala
cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes,  relatou que o ranking dos
Políticos considerou ele o melhor Senador, mesmo não tendo experiência no cargo,
mas tendo o desejo de trabalhar diferente e fazer a renovação, agradeceu sua equipe
por  trabalhar  por  algo  melhor.  Teceu  vários  elogios  a  Vereadora  Preta  que  o
conquistou com a simpatia e alegria que está estampada em seu rosto, relatou que
tem grande admiração pela história de superação da Vereadora Preta. Agradeceu a
população por tê-lo recebido com carinho e educação. Expressou sua alegria em poder
participar deste momento único na vida da Vereadora Preta. Relatou que é no Senado
e no Legislativo que se consegue mudar o cenário do Brasil. Em seguida, o Senhor
Presidente  concedeu a  palavra   a  Vereadora  Ciety  Cerqueira  que iniciou  sua  fala
cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, recitou uma frase do Papa
Francisco “a melhor forma de exercitar a Política é a caridade”, em nome de todos os
Vereadores recebeu a Vereadora Preta, expressou a alegria em poder dividir o espaço
no plenário e disse que é preciso estar do lado das famílias mais vulneráveis do nosso
Município,  é  preciso  buscar  parcerias  junto  as  autoridades  para  promover  justiça
social, infelizmente o País voltou a estaca zero da fome, então é preciso trabalhar por
um País mais justo e igualitário. Finalizou dizendo que a situação da mulher no Brasil
hoje é vergonhosa, nunca houve tanto feminicídio quanto agora no Brasil, é necessário
lutar por Políticas Públicas que punam os covardes que agridem nossas mulheres, pois
lugar de mulher é onde ela quiser. Finalizou com uma frase do Papa Francisco que diz
“envolver-se na politica é papel de todo cristão e não lavar as mãos como Pilatos”. A
seguir, o Senhor Presidente concedeu a palavra a Vereadora Preta que iniciou sua fala
cumprimentando a Mesa Diretora e todos os presentes, expressou o tamanho da honra
em estar sendo empossada como Vereadora do Município de São Mateus, relatou que
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com humildade deseja trazer união para a candidatura junto aos demais Vereadores,
agradeceu  primeiramente  a  Deus  por  mais  esta  conquista,  pois  diante  dos  vários
tombos levados pela vida foi o único que jamais a abandonou e relatou que no dia de
hoje  está  triste  pela  forma que a  mesma está  sendo  empossada,  deixou  os  seus
sinceros sentimentos, relatou que muitas coisas ouviu lá fora que machucou, mas é
mãe, é uma mulher que respeita a todos, mas veio sentar em sua cadeira pois é de
direito, é a lei e não desrespeitou a ninguém, e que se erraram que a justiça seja feita,
mas se for ao contrário a cadeira volta para quem é de direito e ela volta para onde
tem que voltar, agradeceu ao Deputado Estadual Coronel Quintino por sempre deixar a
porta de seu gabinete aberta para recebê-la e por estar prestigiando-a na posse na
Câmara  de  Vereadores  do  Município  de  São  Mateus.  Agradeceu  a  todos  que
compareceram e que acreditaram em seus projetos. Fez memória de sua trajetória até
chegar onde chegou. Agradeceu a todo aprendizado que teve no tempo de assessora
do  Senador  Marcos  do  Val,  de  todos  os  conselhos,  e  ensinamentos  que  obteve
durante toda caminhada política, agradeceu também a secretaria municipal do PSB
mulheres e em nome dela a todas a mulheres socialistas que lutam pelos direitos das
mulheres, a Zilnete Santos Ramos. Agradeceu o apoio do Prefeito da cidade, Daniel
Santana Barbosa, não só porque está sentando na cadeira de Vereadora, mas como
cidadã.  Falou  de  dois  grandes  projetos  que  são  a  implantação  da  Procuradoria
Especial da Mulher nesta Casa de Leis, que tem como objetivo zelar pelos direitos da
mulher e criar um mecanismo de empoderamento em desigualdade de gênero, além
de zelar pelas participações mais efetivas por nós Vereadoras na Política e o projeto
do dia do Empreendedorismo da Mulher, que é o dia 19 de novembro. Não havendo
mais nada a tratar,  o Senhor Presidente declarou encerrada a presente Sessão, e,
para  constar,  eu…………………………………..  Delermano  Suim  -  2º  Secretário,
fiscalizei  a presente Ata, que lida e achada conforme será assinada por mim, pelo
Presidente, Vereadora Preta do Nascimento e demais membros da Mesa Diretora. 

    PAULO FUNDÃO                                                                           KACIO MENDES
     Presidente                                                                                         Vice-presidente

    CIETY CERQUEIRA DELERMANO SUIM
        1ª Secretária     2º Secretário

PRETA DO NASCIMENTO
Vereadora Empossada
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