
 

 

 

Câmara Municipal de Fortaleza de Minas 
 

 

________________________________________________________________________________________________ 

Av. Pedro de Souza Freire, 107 – Centro – Telefax (35) 3537-1224 – Fortaleza de Minas – MG - CEP 37905-000-MINASGERAIS 

As nove horas da manhã do dia primeiro de janeiro de 2016, 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, EXERCÍCIO DE 2016. 

O Presidente da Câmara 2015, solicita ao secretário da mesa que faça a chamada de presença estando 

presentes os vereadores: Adenilson Queiroz, Jurubel Honorato Reis, Gabriel Lourenço de Queiroz, Márcio 

Domingues Andrade, Ernane Moreira Dias, Aparecido Donizete Rosa Amaral e Wilson Pereira. O Presidente 

Márcio Domingues Andrade saudou a todos os presentes e agradeceu o apoio dos demais vereadores, 

desejando um feliz 2016 a todos. Agradeceu aos servidores da Câmara, os vereadores e todos os presentes. 

Em seguida abriu a palavra para quem quisesse fazer uso da mesma. Em seguida o vereador Adenilson 

Queiroz, agradeceu a todos os presentes desejando um feliz 2016. Agradeceu aos vereadores Ernane Dias e 

Aparecido Amaral pela presença. Dando continuidade o vereador Wilson Pereira agradeceu a todos os 

presentes, desejando um feliz 2016 dizendo que torce para que este ano seja promissor a todos. Em seguida 

o vereador Aparecido Amaral agradeceu a presença de todos e desejou sucesso a nova mesa diretora. O 

vereador Ernane Dias também agradeceu a presença de todos, desejando sucesso, parabenizou o Presidente 

2015, pelo emprenho durante seu mandato. Após o vereador Gabriel Queiroz agradeceu a presença de todos, 

desejando feliz 2016 e um bom trabalho a nova mesa. O vereador Jurubel Reis agradeceu a Deus por este dia, 

agradeceu também sua esposa Edileia, sua mãe e irmã pelo companheirismo e apoio. Agradeceu também, o 

apoio recebido de todos os membros da mesa e aos vereadores Aparecido Amaral e Ernane Dias pela 

presença, enfatizando que a política se encerra no dia da eleição. Deixou claro que as portas da Câmara estão 

sempre abertas a todos os fortalezenses e ao executivo. Dando continuidade o Presidente da Câmara, 

transferiu a condução dos trabalhos ao vereador  Adenilson Queiroz, Vice-Presidente, para que desse Posse a 

Nova Mesa Diretora. O Vice-Presidente saudou os presentes e convidou os membros da Nova Mesa para que 

tomassem assento em seus respectivos lugares. Em seguida declarou empossada a Nova Mesa da Câmara 

Municipal de Fortaleza de Minas - exercício 2016, que é formada pelos vereadores: Jurubel Honorato Reis - 

Presidente; Adenilson Queiroz - Vice-Presidente; Márcio Domingues Andrade - Secretário; e Gabriel 

Lourenço de Queiroz - Segundo Secretário. O vereador Adenilson Queiroz desejou sucesso aos empossados e 

transferiu a condução dos trabalhos ao Presidente Jurubel Reis. Em seu primeiro depoimento o Presidente 

2016, vereador Jurubel Honorato Reis informou que está aqui para ajudar no que for necessário e espera 

contar com o apoio de todos. Após abriu a palavra para quem quisesse fazer uso da mesma. Como todos os 

vereadores já haviam se manifestado, o Presidente 2016, convocou os mesmos para a primeira reunião 

ordinária do mês de fevereiro, no dia 01/02 às 19:00 horas na Câmara Municipal. Após declarou encerrada a 

reunião. Antes, porém, suspendeu a sessão para a lavratura da ata, a qual após lida e aprovada será assinada 

pelos presentes. 


