Às dez horas da manhã do dia 1º de janeiro de 2012, na sede da Câmara
Municipal situada a Avenida Pedro de Souza Freire – 107, Centro – Fortaleza
de Minas, ocorreu a Sessão Solene de Posse dos vereadores eleitos para a
nova mesa diretora da Câmara Municipal para o exercício de 2012.

O

Presidente da Câmara vereador Wilson Pereira solicita a secretária da mesa
que faça a chamada estando presentes dos vereadores: Wilson Pereira,
Francisco Ronivaldo Rodrigues, Maria Aparecida de Queiroz, Márcio
Domingues Andrade, José Ricardo Pereira, Jurubel Honorato Reis, Welington
dos Reis dos Santos, Ricardo da Silveira e Fernando Pereira da Silva. Iniciada
a sessão, o Presidente da Câmara convidou o Prefeito Municipal Altair Prado
Silva e o vice-prefeito Dárcio Silva Neto para tomarem assentos no Plenário ao
lado dos vereadores. Em seguida o Presidente convoca os presentes para de
pé ouvirem a execução do hino nacional. O Presidente Wilson Pereira saudou
todos os presentes e agradeceu o apoio dos vereadores para o bom êxito dos
trabalhos no ano de 2011. Destacou o bom relacionamento com o Executivo, o
que proporcionou a implementação de importantes projetos de interesse social.
Agradeceu também aos servidores da Câmara pelo apoio e dedicação. Após
concedeu a palavra aos demais componentes do Plenário. O Prefeito Altair
Prado Silva saudou a todos os presentes e agradeceu os vereadores pelo
trabalho realizado em benefício de Fortaleza de Minas neste ano, estendendo
os cumprimentos e agradecimentos aos servidores da Câmara. Enfatizou que o
ano eleitoral de 2012 exige de todos muita responsabilidade, pois, as
cobranças são muitas tanto do Executivo, tanto do Legislativo. Destacou que
apesar das dificuldades enfrentadas o Executivo conseguiu fechar o ano com
as contas em dia. Após, desejou a todos um feliz 2012. Falou em seguida, a
vereadora Maria Aparecida de Queiroz, que desejou sucesso a nova mesa
diretora e agradeceu o apoio recebido dos vereadores no trabalho da mesa
2011. Disse que, espera que a união seja mantida e desejou felicidades a
todos. Após falou o vereador Márcio Domingues Andrade que ressaltou que a
união entre Executivo e Legislativo, inclusive do assessoramento jurídico,
proporcionou a aprovação do Projeto de Lei que “Dispõe sobre a Política
Habitacional do Município”. Após agradeceu a todos e desejou sucesso para a
nova mesa e parabenizou a mesa 2011 pelos trabalhos. Em seguida, falaram
os vereadores José Ricardo Pereira eleito o novo secretário e Welington dos

Reis dos Santos, eleito vice-presidente da mesa, que também saudaram os
presentes, agradeceram o voto de confiança dos colegas vereadores,
elogiaram o trabalho da mesa 2011 e desejaram feliz ano novo a todos. Em
seguida falou o vereador Fernando Pereira da Silva, que parabenizou a mesa
2011 pelos trabalhos e agradeceu os servidores da Câmara pelo apoio.
Destacou que continuará fazendo oposição com o objetivo de conseguir um
melhor para o povo de Fortaleza. Em seguida fez uso da palavra o vereador
Ricardo da Silveira, que saudou a todos e destacou que a união do Executivo e
Legislativo de Fortaleza proporcionou um bom ano aos fortalezenses, que foi
coroado com a entrega dos lotes no dia 29 de dezembro de 2011. Após falou o
vereador Francisco Ronivaldo Rodrigues que agradeceu o apoio dos demais
vereadores aos membros da mesa diretora 2011, agradecendo aos demais
membros da mesa pelo apoio e pelo trabalho realizado. Agradeceu os
servidores pelo apoio e pela qualidade do trabalho e desejou a nova mesa um
bom trabalho em 2012 e a todos os presentes um feliz 2012. Falou ainda o
vice-prefeito Dárcio Silva Neto que agradeceu e saudou a todos, desejando
sucesso neste ano. Em continuidade o Presidente Wilson Pereira anunciou que
será dada a Posse a nova mesa diretora declarando empossados os
vereadores: Jurubel Honorato Reis – Presidente, Welington dos Reis dos
Santos – Vice-Presidente, José Ricardo Pereira – Secretário e Maria Aparecida
de Queiroz – Segunda Secretária para a mesa diretora 2012, passando os
trabalhos ao Presidente Jurubel Honorato Reis que agradeceu e saudou a
todos os presentes, agradecendo a Deus e sua família, a todos os amigos que
vieram prestigiar este momento em especial sua noiva pelo apoio em todas as
suas decisões. Agradeceu também aos servidores da Câmara. Ao final
declarou que esta Casa continuará aberta para receber todos os projetos do
Executivo, e que pretende concluir este ano com a certeza de ter feito tudo
certo. Em seguida declarou encerrada a sessão, antes, porém, convocou os
vereadores para a primeira reunião ordinária que será realizada no dia 06 de
fevereiro de 2012 às dezenove horas. Após suspendeu a reunião para lavratura
da ata que após lida e aprovada será assinada pelos vereadores presentes.

