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ATA DA SESSÃO SOLENE DE POSSE DOS VEREADORES ELEITOS EM DOIS DE OUTUBRO DE 2016 

PARA A LEGISLATURA 2017/2020, realizada as dez horas da manhã do dia primeiro de janeiro de 

2017, na sede da Câmara Municipal situada a Avenida Pedro de Souza Freire - 107, Centro - Fortaleza 

de Minas-MG. Iniciados os trabalhos nos termos do art. 10 do Regimento Interno da Câmara Municipal 

foi convidado para presidir a reunião o Sr. Márcio Domingues Andrade que mais recente exerceu 

cargo na mesa. Em seguida o Sr. Márcio Domingues Andrade nomeou para secretariar a reunião Evair 

Messias Pereira. Após foram convidados para tomarem seus lugares na mesa os seguintes vereadores 

eleitos: Danilo Junior de Oliveira (PMDB), Denilson Augusto do Nascimento (PDT), Evair Messias 

Pereira (PSC), Francisco Ronivaldo Rodrigues (PSL), Gabriel Lourenço de Queiroz (PMDB), Helio 

Justino dos Santos (PR), Reginaldo Marques dos Santos (PMDB) e Welington dos Reis dos Santos 

(PMDB). Estando todos os vereadores eleitos, compondo a mesa, procedeu-se a execução do hino 

nacional. Em seguida foi convidado o pastor Alexandre da Igreja Assembleia de Deus para dar sua 

benção. Dando continuidade o Sr. Márcio Domingues Andrade solicitou aos vereadores que 

prestassem o juramento previsto no art. 11 do Regimento Interno da Câmara. Após o juramento o Sr. 

Márcio Domingues Andrade declarou empossados os Srs. vereadores. Antes de se proceder a eleição 

da mesa, os vereadores manifestaram agradecimentos. Iniciada a eleição da mesa pelo processo de 

votação nominal e aberto, houve consulta sobre as inscrições de candidaturas para eleição da mesa 

constatando-se a inscrição de chapa única da seguinte forma: Presidente, Márcio Domingues Andrade; 

Vice-Presidente, Francisco Ronivaldo Rodrigues; Secretário, Evair Messias Pereira; Segundo 

Secretário Denilson Augusto do Nascimento. Em seguida iniciou-se o processo de votação. Encerrada 

a votação foi constatado o seguinte resultado: cinco votos favoráveis à chapa apresentada e quatro 

abstenções dos vereadores Danilo Junior de Oliveira, Gabriel Lourenço de Queiroz, Reginaldo 

Marques dos Santos e Welington dos Reis dos Santos. Tendo sido eleita a mesa diretora da Câmara 

Municipal de Fortaleza de Minas composta da seguinte forma: Presidente, Márcio Domingues 

Andrade (PDT); Vice-Presidente, Francisco Ronivaldo Rodrigues (PSL); Secretário, Evair Messias 

Pereira (PSC); Segundo Secretário Denilson Augusto do Nascimento (PDT). Em seguida foram 

convidados os candidatos eleitos a prefeito e vice-prefeito, Adenilson Queiroz e Ernane Moreira Dias, 

os quais prestaram juramento sendo empossados. Após fez uso da palavra a ex-prefeita Neli Leão do 

Prado a qual teceu comentários soabre sua administração, as dificuldades enfrentadas pelo município, 

mas, que com fé em Deus conseguiram cumprir seu mandato com dignidade e louvor. Após entregou 

as chaves da cidade ao novo prefeito para o mandato 2017/2020. Em seguida foi dada a palavra ao 

prefeito eleito Sr. Adenilson Queiroz o qual agradeceu o apoio de todos e a Deus. Relatou sobre as 

dificuldades que irá enfrentar se comprometendo a ajudar a conseguir para a população de Fortaleza 

de Minas o melhor possível. Agradeceu a ex-prefeita a qual deixou a cidade estruturada 

financeiramente. Pediu o apoio dos vereadores visando administrar para todos. Pediu apoio também 
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aos funcionários públicos deixando as portas da prefeitura abertas. Pediu que Deus ilumine o mesmo 

em todos os seus passos e decisões que tiver que tomar. Com a palavra o vice-prefeito Ernane Moreira 

Dias cumprimentou os vereadores eleitos. Disse se sentir honrado diante da população fortalezense a 

qual lhe confiou o mandato para realizar um bom trabalho apesar das dificuldades, mas, conta com o 

apoio de todos. Em seguida foram convidados o sobrinho e neto dos candidatos eleitos a prefeito e 

vice-prefeito para homenagear os mesmos. No uso da palavra o Presidente da Câmara 2017, vereador 

Márcio Domingues Andrade agradeceu a Deus, aos servidores desta Casa e da prefeitura, felicitando 

um bom 2017 a todos. Agradeceu também ao Sr. Rogério Horta, orador que presidiu a sessão. Antes 

de encerrar, o Presidente suspendeu a sessão para a lavratura desta ata que após lida e aprovada será 

assinada pelos presentes. Após convocou os vereadores os vereadores para a primeira reunião 

ordinária de fevereiro de 2017, a realizar -se no dia 06 de fevereiro às 19:00 horas na Câmara 

Municipal, e encerrou a sessão.  


