
Às dezessete horas do dia quinze de outubro de dois mil e doze, na sede da Câmara 

Municipal, situada a Avenida Pedro de Souza Freire, 107, Centro, Fortaleza de Minas, 

ocorreu a Sessão Solene de Posse do primeiro suplente do PSDB, Sr. Moacir 

Aparecido de Queiroz. O Presidente informa que esta sessão tem como objetivo a 

posse do Sr. Moacir Aparecido de Queiroz na vaga do PSDB, aberta em razão da 

licença do vereador Ricardo da Silveira. Após solicitou ao secretário da mesa que 

fizesse a chamada de presença, estando presentes os vereadores Jurubel Honorato 

Reis, José Ricardo Pereira, Fernando Pereira da Silva, Francisco Ronivaldo 

Rodrigues, Welington dos Reis dos Santos e Wilson Pereira; e ausentes os 

vereadores Márcio Domingues Andrade e Maria Aparecida de Queiroz. Havendo 

quorum o Presidente declara aberta a sessão solene, deixando em aberto o uso da 

palavra para os vereadores que desejassem se manifestar. Os vereadores presentes 

lamentaram as circunstâncias que levaram a abertura de vaga, em razão do vereador 

Ricardo da Silveira ter sofrido acidente, porém, parabenizaram o Sr. Moacir Aparecido 

de Queiroz dando-lhe boas vindas. Após o Presidente consultou a Diretora 

Administrativa da Câmara se a documentação exigida e o diploma do suplente do 

PSDB a ser empossado estavam nos termos exigidos, respondido que sim. O 

Presidente solicitou ao Sr. Moacir Aparecido de Queiroz que ficasse de pé e com o 

braço direito estendido fizesse o juramento previsto no artigo XI do Regimento Interno 

da Câmara. Após o juramento nos termos do artigo 34, II da Lei Orgânica Municipal, o 

Presidente da Câmara declarou empossado o vereador Moacir Aparecido de Queiroz, 

que agradeceu a receptividade dos nobres colegas, lamentando a circunstância 

enfatizando que gostaria que o colega Ricardo da Silveira estivesse gozando de saúde 

para concluir o mandato, porém, pretende somar nos esforços para fazer o melhor 

para o progresso de Fortaleza de Minas. Nada mais a tratar foi encerrada a reunião e 

para constar foi lavrada a presente ata que após lida e aprovada, será assinada pelos 

vereadores presentes.  


