
ATA DA SESSÃO SOLENE DE POSSE DA MESA DIRETORA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS PARA O EXERCÍCIO 2019, realizada às 

dez horas da manhã, do dia primeiro de janeiro de 2019, na sede da Câmara 

Municipal, Avenida Pedro de Souza Freire, 107-Centro – Fortaleza de Minas. 

Iniciados os trabalhos, o Presidente da Câmara 2018 solicita ao segundo secretário 

que faça a chamada de presença estando presentes os vereadores: Danilo Junior de 

Oliveira, Evair Messias Pereira, Francisco Ronivaldo Rodrigues, Gabriel Lourenço 

de Queiroz, Helio Justino dos Santos, Marcio Domingues Andrade, Reginaldo 

Marques dos Santos e ausentes os vereadores Welington dos Reis dos Santos e 

Denilson Augusto do Nascimento. Preenchido o quorum previsto no parágrafo 

único do art.10 do Regimento Interno da Câmara, que exige a presença de no 

mínimo três vereadores eleitos, o Presidente declara aberta a sessão especial de 

instalação da Câmara Municipal de Fortaleza de Minas para o exercício de 2019. 

Dando continuidade o Presidente informa que na última reunião ordinária de 

dezembro de 2018 foi eleita a Mesa Diretora da Câmara para o exercício de 2019, 

assim composta: Presidente: Francisco Ronivaldo Rodrigues (PSL); Vice-

Presidente: Helio Justino dos Santos (PR); Secretário: Evair Messias Pereira (PSC); 

e Segundo Secretário: Marcio Domingues Andrade (PDT). Antes de empossar a 

nova Mesa Diretora o Presidente agradeceu aos colegas vereadores que 

colaboraram nos trabalhos 2018, o Prefeito Municipal e o Vice-Prefeito, aos 

servidores pela competência, estendendo os agradecimentos aos contratados 

temporariamente. Agradeceu especialmente sua esposa Neli Leão, que com 

experiência na vida pública foi uma ótima companheira. Ao Prefeito e Vice que 

sempre estiveram presentes nas poses desta Casa, e agradeceu também a presença 

do presidente do PR. Após passou a palavra ao Prefeito, que cumprimentou os 

presentes, agradeceu a todos servidores públicos, agradeceu o apoio dado pela 

Câmara, e desejou sucesso ao presidente 2019, vereador Francisco Ronivaldo 

Rodrigues, concluiu desejando a todos um 2019 cheio de paz, parabenizando os 

membros da nova Mesa Diretora declarando que as portas da prefeitura sempre 

estarão abertas para todos. No uso da palavra o vice-prefeito parabenizou o novo 

Presidente da Câmara dizendo que ser uma honra o ter como Presidente em 2019 

e que espera que possam trabalhar juntos para o bem de Fortaleza. Parabenizou os 

servidores desta Casa e desejou feliz 2019 a todos, agradeceu ao prefeito e aos 



vereadores pelos trabalhos realizados e pela honestidade dos mesmos nos gastos 

públicos. Na sequência todos os vereadores usaram da palavra felicitando e 

desejando que no novo ano que se inicia todos caminhem juntos no mesmo 

objetivo, o de administrar com responsabilidade para toda população. Dando 

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

2019, tomassem seus lugares e ao final transferiu os trabalhos para o novo 

Presidente, vereador Francisco Ronivaldo Rodrigues que enfatizou que as portas 

da Câmara estarão sempre abertas, visando trabalhar em prol de toda a população. 

Novamente agradeceu a todos, e pediu a Deus, força, coragem, paciência e 

discernimento para uma boa administração em 2019, agradeceu a sua família pelo 

apoio que sempre foi dado, aos colegas vereadores, ao prefeito e vice e todos os 

presentes que vieram prestigiar esta pose, agradeceu especialmente os membros 

da nova mesa diretora e aos demais vereadores, e que pretende tomar todas as 

decisões em conjunto. Dirigiu-se ao Prefeito e Vice e enfatizou que quando houver 

a necessidade de criticas irá fazê-las. Nada mais a tratar o Presidente empossado, 

vereador Francisco Ronivaldo Rodrigues convoca os vereadores para a primeira 

reunião ordinária do mês de fevereiro de 2019, a realizar-se no dia 04 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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