
ATA DA SESSÃO SOLENE DE POSSE DA PREFEITA E VICE-PREFEITO 

ELEITOS EM 07 DE OUTUBRO DE 2012, PARA A LEGISLATURA 

2013/2016, realizada as 11:30 horas do primeiro dia de mês de janeiro de 

2013, na sede da Câmara Municipal de Fortaleza de Minas - MG. Iniciados os 

trabalhos o Presidente da Câmara vereador Adenilson Queiroz convidou a Sra. 

Neli Leão do Prado e Francisco Ronivaldo Rodrigues eleitos Prefeita e Vice-

Prefeito respectivamente, para comporem a mesa. Após o Presidente convidou 

a Prefeita e o Vice-Prefeito para prestarem o juramento seguinte: “Prometo 

cumprir a Constituição Estadual, a Constituição Federal e a Lei Orgânica 

Municipal, observar as leis, desempenhar o mandato que me foi confiado e 

trabalhar pelo progresso do Município e bem estar de seu povo”. Após o 

juramento o Sr. Presidente da Câmara Adenilson Queiroz pelos poderes a ele 

conferido pela Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal declarou 

empossados a Sra. Neli Leão do Prado e Sr. Francisco Ronivaldo Rodrigues, 

respectivamente Prefeita e Vice-Prefeito do Município de Fortaleza de Minas. 

Em seguida a Prefeita Neli Leão do Prado fez uso da tribuna e manifestou 

agradecimentos e felicitações. Após recebeu homenagem de seu pai Sr. Luiz 

do Prado e novamente usou da tribuna para agradecer a homenagem de 

receber das mãos de seu pai a bandeira do município. Dando continuidade 

usou da tribuna o Vice-Prefeito Francisco Ronivaldo Rodrigues que também 

teceu agradecimentos e felicitações. O Sr. Presidente agradeceu a todos e 

concluiu os trabalhos com a seguinte frase: “Lutar sempre, desistir nunca”. 

Nada mais a tratar foi encerrada a sessão, antes porém, o Presidente convoca 

para a primeira reunião ordinária do mês de fevereiro de 2013, a realizar-se às 

19:00 horas do dia 04 na sede da Câmara Municipal e para constar foi lavrada 

a presente ata que após lida e aprovada será assinada pelos vereadores 

presentes. 


