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ATA DA SESSÃO SOLENE DE POSSE DOS VEREADORES ELEITOS EM QUINZE DE NOVEMBRO DE 
2020 PARA A LEGISLATURA 2021/2024, realizada as dez horas da manhã do dia primeiro de janeiro de 2021 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 Municipa1 foi convidado para presidir 
a reunião o Sr. Francisco Ronivaldo Rodrigues que mais recentemente exerceu cargo na mesa.  Em seguida o 
presidente nomeou para secretariar a reunião o Sr. Moacir Aparecido de Queiroz. Informou que em virtude da 
pandemia da COVID 19, e em atendimento aos protocolos sanitários esta sessão seria restrita e breve e pediu a 
compreensão de todos. Após foram convidados para tomarem seus lugares na mesa os seguintes vereadores eleitos: 
Sr. Aparecido Donizete Rosa Amaral (Solidariedade), Sr. Darcio Silva Neto (MDB), Sr. Ernane Moreira Dias 
(PSB), Sr. Francisco Ronivaldo Rodrigues (PSB), Sr. Gabriel Lourenço de Queiroz, (MDB), Sr. Manoel 
Galdino Proença (PL), Sra. Maria Aparecida de Queiroz (PSB), Sr. Moacir Aparecido de Queiroz (MDB) e Sr. 
Ryan Cesar da Silva (PL). Estando todos os vereadores eleitos compondo a mesa, foram convidados também para 
compô-la o prefeito reeleito Adenilson Queiroz e o vice-prefeito eleito Fabiano Viana Baquião. Em seguida 
procedeu-se a execução do hino nacional. Dando continuidade o presidente solicitou aos vereadores que prestassem o 
juramento previsto no art. 11 do Regimento Interno da Câmara. Após o juramento declarou empossados os Srs. 
vereadores.  Antes de proceder a eleição da mesa os vereadores manifestaram agradecimentos rápidos respeitando os 
protocolos tendo em vista a pandemia da COVID-19. Discorreram sobre o compromisso assumido com a população e 
agradeceram a Deus por estarem nesta Casa já que os tempos vividos ultimamente foram muito dificeis. Todos 
teceram felicitações de um bom ano novo a toda a população. 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: Francisco Ronivaldo Rodrigues (PSB), Vice-Presidente: Ernane 
Moreira Dias (PSB), Primeiro Secretário: Darcio Silva Neto (MDB), Segunda Secretária: Maria Aparecida de 
Queiroz (PSB). Em seguida iniciou-se o processo de votação. O vereador Aparecido Donizete Rosa Amaral votou 
contrário a chapa apresentada, e os demais vereadores favóráveis. Encerrada a votação por maioria dos votos foi 
eleita a Mesa Diretora da Câmara para o exercício de 2021, assim composta: Presidente: Francisco Ronivaldo 
Rodrigues (PSB) – CPF: 858.715.406-00, Vice-Presidente: Ernane Moreira Dias (PSB) – CPF: 799.050.726-91, 
Primeiro Secretário: Darcio Silva Neto (MDB) – CPF: 688.782.816-20, Segunda Secretária: Maria Aparecida 
de Queiroz (PSB) – CPF: 620.758.456. Em seguida foram convidados os eleitos para o cargo de prefeito e vice-
prefeito, respectivamente: Adenilson Queiroz e Fabiano Viana Baquião os quais fizeram o juramento, tendo o 
presidente da Câmara pelos poderes a ele conferido pela Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal, os 
declarados empossados. No uso da palavra o vice prefeito eleito agradeceu a Deus a família, amigos e apoiadores, 
desejando boa sorte aos eleitos que juntos governarão em prol do povo, desejou a todos um ano novo próspero, cheio 
de vida, saúde e paz, sobre as bençãos de Deus. Em seguida falou o Prefeito Adenilson que agradeceu a Deus pela 
oportunidade, ao povo que lhe confiou esta responsabilidade a ele,  afirmando  que  dentro  do  possível  quer  atender 
a toda  população.  Agradeceu a família pelo apoio dado. Falou sobre  a  reeleição  e  que  isso  demonstra  o  respeito  
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que o mesmo tem com as pessoas. Agradeceu o vice - prefeito do mandato anterior que nunca o deixou na mão, assim 
como o atual vice prefeito eleito. Desejou sorte aos vereadores que estão junto dos mesmos nestes quatro anos de 
desafios. Pediu aos vereadores e cidadãos que qualquer coisa que tenham contra o mesmo que provem que está 
errado porque esta é a função dos vereadores, tendo falado em transparência e compromissos e que não houve 
promessas durante a campanha. Agradeceu mais uma vez a confiança das pessoas, e disse que aceita sugestões que 
sejam pelo bem da população e disse honrrar este desafio de mais quatro anos trabalhado junto com a Câmara 
antendendo aos anseios da população. Agradeceu também os servidores da prefeitura e Câmara e ao final disse que 
esta situação nunca foi sorte sempre foi Deus. Nada mais a tratar foi encerrada a sessão tendo o Presidente eleito 
convocado os vereadores para a primeira reunião ordinária de fevereiro a realizar no dia primeiro as 19:00 horas na 
Câmara Municipal. Antes de encerrar, o Presidente suspendeu a sessão para a lavratura desta ata que após lida e 
aprovada sera assinada pelos presentes.______________________________________________________________ 
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