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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, realizada àsdezenove horas 

do dia vinte e um, na Câmara Municipal, Avenida Pedro de Souza Freire, 107, centro, Fortaleza de 

Minas.Feita a chamada estavampresentes os seguintes vereadores: Adenilson Queiroz, Aparecido Donizete 

Rosa Amaral, Ernane Moreira Dias, Evair Messias Pereira, Fernando Pereira da Silva, Gabriel Lourenço de 

Queiroz, Jurubel Honorato Reis, Márcio Domingues Andrade e Wilson Pereira.Após verificaçãoa ata da última 

reunião foiaprovada por unanimidade. Instalado oPEQUENO EXPEDIENTE,o Presidente informa que esta 

reunião tem como ponto exclusivo de pauta a eleição da Mesa Diretora da Câmara - exercício 2016,e ainda, 

que foi apresentada dentro do horário convocado em reunião anterior, duas chapas: A primeira formada 

pelos vereadores:Jurubel Honorato Reis (PDT) – Presidente; Adenilson Queiroz (PMDB) – Vice-Presidente; 

Márcio Domingues Andrade (PDT)– Secretário; e Gabriel Lourenço de Queiroz (PMDB) – Segundo Secretário. 

A segunda chapa apresentada pelos vereadores: Evair Messias Pereira(PSC) – Presidente;– Ernane Moreira 

Dias(PSDB) Vice-Presidente; Aparecido Donizete Rosa Amaral(PSC) – Secretário; e– Fernando Pereira da 

Silva - PSC Segundo Secretário. Antes de iniciar a votação, o vereador Evair Pereira solicitou ao Presidente 

fossem colocadas às duas chapas em votação, seguindo o regimento interno da Câmara. Respondido pelo 

Presidente que o mesmo entendia que se a chapa nº 1 fosse colocada em votação, e eleita pela maior 

quantidade de votos,não haveria necessidade de colocar em votação a chapa nº 2, mas atendendo a 

solicitação do vereador Evair Pereira, colocou em votaçãoas duas chapas. Iniciada a votação o Presidente fez 

a chamada nominal dos vereadores para que manifestassem seus votos abertos nas chapas nº 01 e nº 02, 

manifestando sim se a favor, e não se contráriosàs referidas chapas. Tendo a chapa nº 01 recebido quatro 

votos favoráveis dos vereadores: Adenilson Queiroz, Gabriel Lourenço de Queiroz, Jurubel Honorato Reis, 

Wilson Pereira. A chapa nº 02 recebeu quatro votos favoráveis dos vereadores: Aparecido Donizete Rosa 

Amaral, Ernane Moreira Dias,Evair Messias Pereira e Fernando Pereira da Silva. Usando o critério do 

desempate, o Presidente, vereador Márcio Domingues Andrade, votou favorável a chapa nº 1. Encerrada a 

votação constatou-se que a chapa nº 01 assim composta: Jurubel Honorato Reis (PDT) – Presidente; 

Adenilson Queiroz (PMDB) – Vice-Presidente; Márcio Domingues Andrade (PDT)– Secretário; e Gabriel 

Lourenço de Queiroz (PMDB) – Segundo Secretário, foi eleita pelo maior número de votos. Tendo o 

Presidente da Câmara 2015,declarado eleita para a nova Mesa Diretora da Câmara Municipal de 

Fortaleza de Minas, para o exercício 2016, a chapa nº 01 composta da seguinte forma: Jurubel 

Honorato Reis (PDT) – Presidente; Adenilson Queiroz (PMDB) – Vice-Presidente; Márcio Domingues 

Andrade (PDT)– Secretário; e Gabriel Lourenço de Queiroz (PMDB) – Segundo Secretário.Antes de 

encerrar todos os vereadores agradeceram os trabalhos prestados pelos servidores da Câmara e desejaram 

Feliz Natal e Próspero ano novo aos mesmos, assim como, a toda população fortalezense.O Presidente 

convocapara a sessão solene de posse da mesa diretora 2016 a realizar-se no dia 01/01/2016 as 09:00 

horas. Nada mais a tratar foi encerrada a reunião e para constar foi lavrada a presente ata que depois de 

verificada e aprovada será assinada pelos vereadores presentes.   


