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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, realizada as 

19:00 horas do dia 16 na Câmara Municipal, Avenida Pedro de Souza Freire, 107, centro, 

Fortaleza de Minas. Feita a chamada, estavam presentes todos os vereadores. Leu-se a ata da 

reunião anterior, aprovada por unanimidade. Instalado o PEQUENO EXPEDIENTE com a 

seguinte pauta: O Presidente informa que esta reunião é exclusiva para eleição da mesa 

diretora da Câmara para o exercício de 2014, e que foi apresentada apenas uma chapa formada 

pelos vereadores: Adenilson Queiroz (PMDB), Presidente; Ernane Moreira Dias (PSDB), 

Vice-Presidente; Márcio Domingues Andrade (PDT), Secretário; e Jurubel Honorato Reis 

(PDT), Segundo Secretário.  Após agradeceu aos servidores diretos e indiretos, e aos 

vereadores, que contribuíram para melhor aprendizado do mesmo, pois, tentou aprender para 

o bem da cidade. Sem mais para o pequeno expediente, instalou-se o GRANDE EXPEDIENTE: 

O vereador Jurubel Reis cumprimentou os presentes e comentou que devem pedir a Deus que 

os ilumine no próximo ano para que possam trabalhar e buscar recursos em prol do município. 

O vereador Gabriel Queiroz cumprimentou todos, pediu desculpas se magoou algum dos 

colegas neste ano, e disse que devem pedir a Deus para que tenham um mandato sem 

problemas, que permaneçam as amizades, e que se pensarem positivo, conseguirão chegar ao 

final. Em seguida o vereador Fernando Pereira agradeceu a Deus por esta reunião, a qual é 

muito importante, pois terão que decidir a mesa diretora. Disse que devem junto do executivo, 

continuar buscando um só objetivo, que é trabalhar pela população. Pediu desculpas a todos os 

vereadores tendo em vista divergências ocorridas em Plenário, as quais acontecem para que 

possam chegar a algum lugar. O vereador Evair Pereira parabenizou o Presidente pelo 

excelente exercício nesta função, parabenizou também os demais vereadores e disse ser 

favorável a chapa apresentada. Após o vereador Ernane Dias disse ter ficado honrado com o 

convite para participar da chapa como vice-presidente. Esclareceu que não decidiu sozinho, 

pois, antes conversou com o presidente do partido e demais companheiros. Informou que irá 

fazer o possível para honrar o cargo e que está aqui para ajudar. O vereador Aparecido Amaral 

pediu que os vereadores continuem trabalhando unidos. Em seguida o vereador Márcio 

Andrade parabenizou a atual mesa diretora e agradeceu aos funcionários da Câmara desejando 

feliz natal e um ano novo cheio de saúde e paz. Comentou que se deus quiser o ano de 2014 

será melhor que 2013, pois apareceram algumas novidades ruins para a cidade, como por 

exemplo, o fechamento da VM, e a diminuição dos recursos do município. Relatou que devem 
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torcer para que as coisas melhorem e que às vezes a notícia do fechamento da empresa seja 

por pouco tempo e a cidade volte a crescer e a melhorar. Pediu desculpas aos vereadores e 

principalmente aos funcionários, pois, às vezes fica nervoso e responde de maneira rude, mas 

não com intenção de magoar. Em seguida o vereador Wilson Pereira agradeceu e parabenizou 

aos servidores da Câmara que estão há vários anos prestando seus serviços. Relatou que 

existem dificuldades, porém o objetivo de todos é o trabalho. Parabenizou os vereadores por 

ter sido lançada chapa única, pois, é muito bom ver isto acontecer. Agradeceu ao vereador 

Ernane por ter aceitado fazer parte da chapa, e aos demais vereadores por aceitarem esta 

união, pois, com isso a cidade só tem a ganhar. Informou que está a disposição e desejou feliz 

natal a todos. Finalizando o Presidente agradeceu a presença do vice-prefeito Francisco 

Ronivaldo e o convidou para comparecer mais vezes nesta Casa. Não havendo mais assuntos 

para o grande expediente passou-se a ORDEM DO DIA. O Presidente informa que 

recentemente houve alteração no Regimento Interno e na Lei Orgânica Municipal, que acabou 

com o processo de votação secreta, portanto, esta votação será aberta e nominal. Iniciada a 

votação, o Presidente solicitou ao secretário da mesa, fosse feita a chamada nominal dos 

vereadores que deveriam se manifestar em que sentido votaria, se a favor ou contrário à chapa 

apresentada. Ao final constatou-se que a chapa apresentada recebeu nove votos favoráveis, 

tendo o Presidente declarado eleita por unanimidade, a mesa diretora da Câmara para o 

exercício de 2014, assim constituída: Adenilson Queiroz (PMDB), Presidente; Ernane 

Moreira Dias (PSDB), Vice-Presidente; Márcio Domingues Andrade (PDT), Secretário; e 

Jurubel Honorato Reis (PDT), Segundo Secretário. Antes de encerrar o Presidente convoca 

todos os vereadores para a quarta reunião extraordinária do mês de dezembro de 2013, a 

realizar-se no dia 17/12, às 17:00 horas, na sede da Câmara, para discussão do projeto de lei 

nº 11/2013. 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. 


