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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, realizada àsdezenove horas 

do dia quinze, 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 para o exercício 2015,e ainda, que foi apresentada dentro 

do horário convocado em reunião anterior, apenas uma única chapa formada pelos vereadores: Márcio Domingues 

Andrade (PDT) – Presidente; Adenilson Queiroz (PMDB) – Vice-Presidente; Jurubel Honorato Reis (PDT) – 

Secretário; e Gabriel Lourenço de Queiroz (PMDB) – Segundo Secretário. Comunica também que após as dezoito 

horas, foiaceito pelo mesmo, o recebimento de chapa apresentada pelos vereadores: Fernando Pereira da Silva(PSC) 

– Presidente; Evair Messias Pereira(PSC) – Vice-Presidente; Aparecido Donizete Rosa Amaral(PSC) – Secretário; e 

Ernane Moreira Dias(PSDB) – Segundo Secretário.Dito pelo vereador Fernando que o mesmo chegou a Câmara as 

dezessete horas e cinquenta e cinco minutos e que questionou sobre a inscrição da chapa e após contato com o 

Presidente o mesmo autorizou a referida inscrição. Informado pelo Presidente que o protocolo da chapa do 

vereador Fernando foi dado após as dezoito horas. Iniciada a votação, o Presidente solicita ao secretário da mesa, 

vereador Márcio Domingues Andrade,seja feita a chamada nominal dos vereadores para que manifestem seus votos 

abertos na chapa nº 01, manifestando sim se a favor, e não se contráriosà referida chapa, tendo a chapa nº 01 

recebido cinco votos favoráveis. Continuando passou-se a votação da chapa nº 02, tendo novamente sido solicitada 

a chamada nominal para que os vereadores se manifestem favoráveis ou contrários à referida chapa, a qual recebeu 

quatro favoráveis. Encerrada a votação constatou-se que a chapa nº 01 assim composta: Márcio Domingues 

Andrade (PDT) – Presidente; Adenilson Queiroz (PMDB) – Vice-Presidente; Jurubel Honorato Reis (PDT) – 

Secretário e Gabriel Lourenço de Queiroz (PMDB) – Segundo Secretário, recebeu cinco votos, e a chapa nº 02 

composta pelos vereadores: Fernando Pereira da Silva(PSC) – Presidente; Evair Messias Pereira(PSC) – Vice-

Presidente; Aparecido Donizete Rosa Amaral(PSC) – Secretário e Ernane Moreira Dias(PSDB) – Segundo 

Secretário, recebeu quatro votos. Tendo o Presidente da Câmara 2014,declarado eleita para a nova mesa 

diretora da Câmara Municipal de Fortaleza de Minas, para o exercício 2015, a chapa nº 01 composta da 

seguinte forma: Márcio Domingues Andrade (PDT) – Presidente; Adenilson Queiroz (PMDB) – Vice-

Presidente; Jurubel Honorato Reis (PDT) – Secretário e Gabriel Lourenço de Queiroz (PMDB) – Segundo 

Secretário.O Presidente convocaparareunião extraordinária, no dia18/12/2014, às 17:00horas para votação em 

segundo turno do substitutivo aos projetos de lei que dispõem sobre permissão para doação de lotes, e projeto de 

lei que dispõe sobre as diárias dos servidores da prefeitura municipal. 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.   


