
ATA DA SESSÃO SOLENE DE POSSE DA MESA DIRETORA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS PARA O EXERCÍCIO 2020, realizada às dez 

horas da manhã, do dia primeiro de janeiro de 2020, na sede da Câmara Municipal, Avenida 

Pedro de Souza Freire, 107-Centro – Fortaleza de Minas. Iniciados os trabalhos, o Presidente da 

Câmara 2019 solicita ao secretário da Mesaque faça a chamada de presença estando presentes os 

vereadores: Danilo Junior de Oliveira, Denilson Augusto do Nascimento, Evair Messias Pereira, 

Francisco Ronivaldo Rodrigues, Hélio Justino dos Santos e Marcio Domingues Andrade e 

ausentes os vereadores: Gabriel Lourenço de Queiroz, Reginaldo Marques dos Santos, 

Welington dos Reis dos Santos. Havendo quórum o presidente declara aberta a sessão especial 

de posse da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Fortaleza de Minas para o exercício de 

2020. Informado que na última reunião ordinária do mês de 2019, realizada no dia 16, foi eleita 

a Mesa Diretora da Câmara Municipal para o exercício de 2020, assim composta: Presidente: 

Denilson Augusto do Nascimento (PDT) - RG M 7. 891.077 e CPF 005.901.726-03, residente 

na Rua Geraldo Ferreira, nº 70, Centro de Fortaleza de Minas - MG; Vice-Presidente: 

Welington dos Reis dos Santos (MDB)- RG M 7.320.049 e CPF 985.522.526-00, residente na 

Fazenda Chapadão – Fortaleza de Minas - MG; Secretário:Márcio Domingues Andrade (PDT)- 

RG MG 10.442.178 e CPF 047.232.466-73, residente na Rua Auristela Vasconcelos Horta nº 

190 – Centro de Fortaleza de Minas – MG e Segundo Secretário: Evair Messias Pereira (PSC)- 

RG M 5.162.914 e CPF 688.782.496-53, residente na Avenida Pedro de Souza Freire – 178 – 

Centro Fortaleza de Minas - MG. Em virtude da ausência do vereador eleito vice-presidente 

para nova mesa diretora, Welington Santos, ficou concedido, nos termos do art. 13 do 

Regimento Interno, o prazo de 15 dias para o mesmo tomar posse. Antes de empossar a nova 

Mesa Diretora o Presidente agradeceu a todos que contribuíram para que os trabalhos fossem 

bem executados, a Deus, a família, aos colegas vereadores, Prefeito e vice e a todo povo. Dando 

continuidade o Presidente solicitou que os membros da nova mesa diretora para 2020, tomassem 

seus lugares, declarando empossada a Mesa Diretora para o ano de 2020. Após transferiu os 

trabalhos para o novo Presidente, vereador Denílson Augusto do Nascimento queiniciou os 

trabalhos pedindo a Deus para ilumine a todos, agradeceu a Deus, a família, os vereadores e 

servidores, enfatizando que o significado da presidência nada mais é que dirigir os trabalhos da 

Casa e que esse cargo não torna ninguém mais ou menos importante. Após foi concedido a 

palavra a todos os vereadores que individualmente deixaram manifestações de agradecimentos a 

Deus, a família, a todos os vereadores e servidores que contribuem com os trabalhos, e 

desejaram felicitações para o ano que se inicia.  Nada mais a tratar o Presidente empossado, 

vereador Denílson Augusto do Nascimento convoca os vereadores para a primeira reunião 

ordinária do mês de fevereiro de 2020, a realizar-se no dia 03 às 19:00 horas na sede da Câmara 

Municipal. Antes,porém, suspendeu a sessão para a lavratura da ata que após lida e aprovada é 

assinada pelos vereadores presentes. Após convidou os presentes para um café e declarou 

encerrada esta sessão. 
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