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Vitória, 04 de agosto de 2022. 

 

 

 

OF. GDCV Nº 148/2022 

 

 

Exmo. Senhor 

ERICK MUSSO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo – ALES 

 

 

Assunto: concessão da Comenda Domingos Martins 

 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente,  

 

De acordo com a resolução nº 1.390/1984, solicitamos a Vossa Excelência a 

concessão da comenda “ORDEM DO MÉRITO DOMINGOS MARTINS” ao Sr. 

ARMANDO FONTOURA BORGES FILHO (Armandinho Fontoura).   

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

CARLOS VON 

Deputado Estadual 

Líder do DC 
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JUSTIFICATIVA 

 

ARMANDO FONTOURA BORGES FILHO, filho do professor Armando Fontoura 

Borges e da bibliotecária Kátia Alvarenga de Lima, nasceu em 1991 na cidade de 

Vitória. Com 1.264 votos, obtidos nas eleições municipais de 2020, é o vereador mais 

novo desta legislatura. 

 

Gestor e empreendedor, Armandinho foi eleito em 2017 o delegado mais votado do 

Plano Diretor Urbano (PDU) e mantém até hoje a fiscalização cidadã. 

 

Formado pelo RENOVA BR, uma escola de formação política com foco na preparação 

de pessoas para renovação do sistema democrático, sempre foi muito ativo na 

fiscalização da cidade de Vitória. 

 

Além disso, possui formação acadêmica em Gestão Pública e, atualmente, cursa MBA 

em Administração de Cidades Inteligentes e Sustentáveis e MBA em Gestão Comercial 

e Marketing Digital. 

 

Aos 29 anos, o vereador mais jovem, assumiu o primeiro mandato na Câmara Municipal 

de Vitória (CMV). 

 

Antes de ser eleito, Armandinho mostrou serviço à população capixaba e conquistou, 

por meio da Ação Popular da Ciclovia da Av. Rio Branco, que a prefeitura da capital 

revisse o projeto de implantação da ciclovia, que desfavorecia os moradores e 

comerciantes da região. 

 

Na Ação Popular do Rotativo, conseguiu, com muito esforço, a instalação de 120 

câmeras de videomonitoramento. O projeto estava sendo negligenciado pela empresa 

responsável, que por cinco anos recebeu pela instalação sem prestar o serviço 

contratado. 

 

No enfrentamento ao fim do Baile do Mandela, na Praia do Canto, Armandinho 

acompanhou e deu assistência aos moradores e comerciantes da região, cobrando 

respostas do Poder Público, a fim de acabar com o barulho em horários inoportunos e 

com a falta de vigilância do evento. 

 

Em 2014, o parlamentar criou o Movimento Praia do Canto Merece Mais, que engloba 

todas as ações para dar voz aos moradores e como liderança, solicitou a Prefeitura à 

licitação para as obras da nova sede da 3ª Cia do Primeiro Batalhão da Polícia Militar 

(PMES) no 1° quiosque da Curva da Jurema – hoje, uma vitória conquistada. 

 

Nas eleições em 2020, Armandinho assumiu de coração e mente aberta a missão de 

representar e dar voz aos capixabas.  
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Armandinho tem como pauta a defesa dos interesses públicos e coletivos da cidade de 

Vitória, como na atuação pela vacinação da população contra a covid-19, por meio da 

conversão das multas ambientais em lotes do imunizante. 

Outros temas que têm sido prioritários nas suas ações são: a atuação contra as 

demarcações dos terrenos de marinha, as políticas de desenvolvimento urbano e 

mobilidade, além de políticas públicas voltadas para a segurança, bem como na política 

e o diálogo constante com a população. 

 

O vereador é responsável pela criação da CPI da Cesan, na qual investiga os escândalos 

da empresa Espírito Santense de Saneamento, a fim de investigar a qualidade na 

prestação de serviços para a população de Vitória, bem como irregularidades, corrupção 

e escândalo criminosos. 

 

No mês de agosto de 2022, o vereador Armandinho Fontoura (Podemos) foi eleito 

presidente da Câmara Municipal de Vitória para a próxima legislatura, no biênio 2023 e 

2024.  

 

 

 

CARLOS VON 

Deputado Estadual 

Líder do DC 
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