
Às dez horas da manhã do dia 1º de janeiro de 2011 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 2011. O 

Presidente da Câmara solicita ao secretário da mesa que faça a chamada 

estando presentes os vereadores: Francisco Ronivaldo Rodrigues, Maria 

Aparecida de Queiroz, Wilson Pereira, Jurubel Honorato Reis, Márcio 

Domingues Andrade, José Ricardo Pereira, Fernando Pereira da Silva e 

Ricardo da Silveira. Iniciada a sessão o Presidente da Câmara convidou o 

Prefeito 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 Márcio Domingues Andrade saudou a todos os presentes e 

agradeceu o apoio dos demais vereadores. Em seguida abriu a palavra para 

quem quisesse fazer uso da mesma. O Prefeito Altair do Prado Silva 

agradeceu ao Presidente Márcio Domingues Andrade pela convivência em 

2010 e disse que apesar das dificuldades em administrar, Fortaleza de Minas 

encontra-se em situação privilegiada, fechando o ano de 2010 com superávit 

de aproximadamente dois milhões e cinqüenta mil reais. O Prefeito agradeceu 

o trabalho de todos os vereadores e desejou feliz 2011 a todos. Em seguida 

falaram os vereadores Maria Aparecida de Queiroz e Francisco Ronivaldo 

Rodrigues, que agradeceram aos colegas o apoio e falaram que desejam a 

união de todos. No mesmo sentido falou o vereador Wilson Pereira, que 

destacou que espera que a união seja mantida e, unidos com o Prefeito Altair e 

sua equipe busquem sempre o bem de Fortaleza. Depois falou o vereador 

Fernando Pereira da Silva, que parabenizou os trabalhos da mesa 2010. Disse 

que apesar das divergências o trabalho foi positivo e desejou felicidades para a 

mesa 2011. O Presidente Márcio Domingues Andrade agradeceu mais uma 

vez o apoio dos vereadores e desejou aos presentes um feliz 2011. Agradeceu 

também aos servidores da Câmara e de modo especial a esposa Beatriz pelo 



companheirismo. Dando continuidade o Presidente da Câmara transferiu a 

condução dos trabalhos ao vereador José Ricardo Pereira, para que desse 

Posse a nova Mesa Diretora. O vice-presidente da Câmara saudou as 

autoridades e o público presente e convidou os membros da nova mesa para 

que tomassem assento em seus respectivos lugares. Em seguida declarou 

empossada a nova mesa diretora da Câmara Municipal de Fortaleza de Minas 

que é formada pelos vereadores: Wilson Pereira – Presidente, Francisco 

Ronivaldo Rodrigues – vice-presidente, Maria Aparecida de Queiroz – 

Secretária e Márcio Domingues Andrade – 2º Secretário. O vereador José 

Ricardo Pereira desejou sucesso aos empossados e transferiu a condução dos 

trabalhos ao Presidente Wilson Pereira. Em seu 1º depoimento o Presidente 

2011 agradeceu o apoio de todos e pregou a união entre os vereadores e o 

Executivo pelo bem do povo de Fortaleza de Minas. Assumiu o compromisso 

de dar continuidade ao trabalho de seus antecessores: vereadora Maria 

Aparecida de Queiroz e vereador Márcio Domingues Andrade. Disse que 

pretende melhorar a divulgação dos trabalhos do Legislativo com a criação do 

Portal da Transparência no site da Câmara. Após abriu a palavra aos que 

desejassem fazer uso da mesma. Falaram os vereadores Márcio Domingues 

Andrade, Jurubel Honorato Reis, Fernando Pereira da Silva, Francisco 

Ronivaldo Rodrigues, José Ricardo Pereira e o vice-prefeito Dárcio Silva Neto. 

Todos desejaram felicidades à nova mesa diretora e pregaram a importância 

da união dos vereadores e do Legislativo com o Executivo pelo bem de 

Fortaleza de Minas. Dando continuidade o Presidente Wilson Pereira 

agradeceu a todos e disse que espera corresponder às expectativas dos que 

confiaram no seu trabalho e em seguida convocou os vereadores para a 

reunião ordinária do dia 07 de fevereiro de 2011 declarando encerrada a 

reunião. Antes, porém suspendeu a reunião para a lavratura da ata. Após feita 

a leitura da ata foi a mesma aprovada por unanimidade e assinada pelos 

presentes.  


