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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E 

ONZE, realizada às dezenove horas do dia dezenove de dezembro de dois mil e onze, na 

sede da Câmara Municipal, situada a Avenida Pedro de Souza Freire, cento e sete, centro, 

Fortaleza de Minas. O Presidente solicita que a secretária da mesa, vereadora Maria 

Aparecida de Queiroz que faça a chamada de presença estando presentes os seguintes 

vereadores: Wilson Pereira, Francisco Ronivaldo Rodrigues, Maria Aparecida de Queiroz, 

Márcio Domingues Andrade, José Ricardo Pereira, Jurubel Honorato Reis, Welington dos 

Reis dos Santos, Ricardo da Silveira e Fernando Pereira da Silva. Em seguida o Presidente 

solicita a secretária administrativa que faça a leitura da ata da reunião anterior a qual foi 

aprovada por unanimidade. Após o Presidente informou que esta reunião tem como ponto 

exclusivo de pauta a eleição para a mesa diretora de 2012. Esclareceu que foi apresentada 

chapa única composta pelos seguintes vereadores: Jurubel Honorato Reis PDT – 

Presidente, Welington dos Reis dos Santos PMDB – Vice-Presidente, José Ricardo Pereira 

PMDB – Secretário e Maria Aparecida de Queiroz PMDB – Segunda Secretária. Dando 

continuidade, o Presidente solicita aos vereadores Fernando Pereira da Silva e Ricardo da 

Silveira para rubricarem e conferirem as cédulas e urna de votação respectivamente. Em 

seguida solicita a chamada nominal dos vereadores para que após receberem a cédula, se 

dirijam à sala de votação e após votarem depositem a cédula de votação na urna sob a 

mesa do Plenário.  Encerrada a votação, o Presidente solicitou aos vereadores Márcio 

Domingues Andrade e Francisco Ronivaldo Rodrigues que fizessem a apuração informando 

o resultado da eleição sendo que a chapa única apresentada foi eleita por unanimidade de 

votos. O Presidente declara eleita a chapa composta da seguinte forma: Jurubel Honorato 

Reis – Presidente, Welington dos Reis dos Santos – Vice-Presidente, José Ricardo Pereira 

– Secretário e Maria Aparecida de Queiroz – Segunda Secretária. Em seguida o vereador 

Jurubel Honorato Reis falou como Presidente eleito e fez agradecimentos a Deus, aos 

companheiros vereadores pela confiança demonstrada e aos servidores da Câmara pelo 

trabalho de desempenham. Disse que espera continuar o trabalho dos Presidentes que o 

antecederam nos últimos três anos e espera que seja mantida a união de todos os 

vereadores em prol de Fortaleza de Minas. No mesmo sentido falaram os vereadores 

Welington dos Reis dos Santos eleito vice-presidente, José Ricardo Pereira eleito secretário 

e Maria Aparecida de Queiroz eleita segunda secretária, que assim como o vereador 

Jurubel, além dos agradecimentos externaram votos de feliz natal e próspero ano novo. 

Após falou o Presidente Wilson Pereira e o vice-presidente Francisco Ronivaldo Rodrigues, 

que agradeceram o apoio que receberam de todos os vereadores, a colaboração dos 

servidores e desejaram sucesso a nova mesa diretora. Após falaram os vereadores Márcio 
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Domingues Andrade, Fernando Pereira da Silva e Ricardo da Silveira que também 

parabenizaram a mesa diretora 2011 e desejaram sorte à nova mesa, desejando também 

um feliz natal e próspero ano novo a todos. Os vereadores estenderam os votos de 

felicidades às pessoas presentes na reunião e aos cidadãos fortalezenses em geral. Em 

seguida o Presidente Wilson Pereira convocou os vereadores para Sessão de Posse da 

nova mesa diretora a realizar-se no dia primeiro de janeiro de 2012 às 10:00 horas na sede 

da Câmara Municipal. 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, 

reiterando o Presidente a convocação para a sessão solene de Posse da mesa.. 

 

 

 

 


