
ATA DA SESSÃO SOLENE DE POSSE DOS VEREADORES ELEITOS EM 

SETE DE OUTUBRO DE 2012, PARA A LEGISLATURA 2013/2016, realizada 

as 09:00 horas da manhã do primeiro dia de mês de janeiro de 2013, 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 Municipal foi convidado para presidir a reunião o 

Sr. Jurubel Honorato Reis que mais recentemente exerceu cargo na mesa. Em 

seguida o Sr. Jurubel Honorato Reis nomeou para secretariar a reunião o Sr. 

Márcio Domingues Andrade. Dando continuidade foram convidados para fazer 

oração, o Sr. Nelson Fernandes de Oliveira, Padre da Paróquia Nossa Senhora 

do Rosário e o Sr. Júlio Antonio Nascimento, Pastor da Igreja Assembléia de 

Deus Missão. Em seguida foram convidados para tomarem seus lugares na 

mesa os seguintes vereadores eleitos: Adenilson Queiroz (PMDB), Aparecido 

Donizete Rosa Amaral (PSC), Ernane Moreira Dias (PSDB), Evair Messias 

Pereira (PSC), Fernando Pereira da Silva (PSC), Gabriel Lourenço de Queiroz 

(PMDB), Márcio Domingues Andrade (PDT), Jurubel Honorato Reis (PDT) e 

Wilson Pereira (PDT). Estando todos os vereadores eleitos compondo a mesa, 

procedeu-se a execução do hino nacional. Em seguida o Sr. Jurubel Honorato 

Reis solicitou aos vereadores que prestasse o juramento previsto no 

Regimento Interno. Após o juramento o Sr. Jurubel Honorato Reis declarou 

empossados os Srs. Vereadores. Antes de se proceder a eleição da mesa, os 

vereadores manifestaram agradecimentos. 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 o seguinte: Presidente, 

Adenilson Queiroz (PMDB) e Fernando Pereira da Silva (PSC); Vice-Presidente 

Wilson Pereira (PDT); Secretário Jurubel Honorato Reis (PDT); 2º Secretário 

Gabriel Lourenço de Queiroz (PMDB). Em seguida iniciou-se o processo de 

votação. Encerrada a votação foi constatado o seguinte resultado: Vereador 

Adenilson Queiroz recebeu cinco votos para o cargo de Presidente. 

Considerando que o vereador acima obteve a maioria dos votos, não foi 

colocado em votação o nome do vereador Fernando Pereira da Silva. 

Continuando, o vereador Wilson Pereira recebeu cinco votos para o cargo de 

vice-presidente, tendo sido candidato único. O vereador Jurubel Honorato Reis 

recebeu cinco votos para o cargo de secretário. O vereador Jurubel Honorato 



Reis foi candidato único. O vereador Gabriel Lourenço de Queiroz obteve cinco 

votos para o cargo de 2º secretário, não tendo sido colocado em votação o 

nome do Sr. Evair Messias Pereira em razão do vereador Gabriel Queiroz ter 

obtido a maioria dos votos. Encerrado o processo de votação, o vereador 

Jurubel Honorato Reis declarou empossada a mesa diretora para o exercício 

de 2013 assim constituída: Adenilson Queiroz (PMDB) Presidente; Wilson 

Pereira (PDT) Vice-Presidente; Jurubel Honorato Reis (PDT) Secretário; 

Gabriel Lourenço de Queiroz (PMDB) 2º Secretário. Os membros da mesa 

tomaram seus lugares tendo o vereador Adenilson Queiroz eleito Presidente, 

suspendido a reunião para lavratura da ata. 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.   


