
ATA DA SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO MÊS DE JUNHO DE 2012. As 

dezenove e trinta horas do dia seis de junho de 2012, na sede da Câmara Municipal, situada a 

Avenida Pedro de Souza Freire, 107 – centro, Fortaleza de Minas, ocorreu a segunda reunião 

extraordinária mensal. Aberta a sessão, o secretário da mesa, vereador José Ricardo Pereira faz 

a chamada de presença, estando presentes os seguintes vereadores: Jurubel Honorato Reis, 

Welington dos Reis dos Santos, José Ricardo Pereira, Maria Aparecida de Queiroz, Márcio 

Domingues Andrade, Fernando Pereira da Silva e Ricardo da Silveira; e ausentes os vereadores 

Francisco Ronivaldo Rodrigues e Wilson Pereira. O Presidente comunica que esta reunião tem 

como ponto exclusivo de pauta o julgamento das Contas da Prefeitura Municipal de Fortaleza de 

Minas – exercício 2010. Relatou que a Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara 

Municipal apresentou Projeto de Decreto Legislativo que é pela aprovação das Contas da 

Prefeitura Municipal de Fortaleza de Minas no exercício 2010 de responsabilidade do Senhor 

Altair Prado Silva. Após foi instalado o PEQUENO EXPEDIENTE com a seguinte pauta: Leitura 

do Projeto de Decreto Legislativo nº 01 de 22 de maio de 2012 que Aprova as contas da 

prefeitura municipal de Fortaleza de Minas relativas ao exercício financeiro de 2010. Leitura do 

Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento que é pela aprovação das contas de 2010. Foi 

aberta a palavra aos membros da comissão por trinta minutos, os mesmos não se manifestaram. 

Em seguida foi iniciado o processo de votação. O Presidente da sessão convidou os vereadores 

Ricardo da Silveira e Fernando Pereira da Silva a rubricarem as cédulas de votação. Após o 

secretário da mesa fez a chamada nominal dos vereadores que se dirigiram a sala de votação e 

depositaram o voto secreto na urna. Encerrada a votação, o Presidente convidou os vereadores 

Welington dos Reis dos Santos e Márcio Domingues Andrade para apurarem os votos. Após a 

apuração foi informado o resultado sendo seis votos favoráveis e um voto contrário. Em seguida 

o Presidente declarou aprovadas as contas do exercício financeiro de 2010 da Prefeitura 

Municipal de Fortaleza de Minas. Após o Presidente convoca para a segunda reunião ordinária 

do mês de junho a realizar-se no dia 11 as 19:00 horas. Antes, porém foi suspensa a reunião 

para a elaboração da presente ata que após lida e aprovada será assinada pelos vereadores 

presentes, declarando encerrada a presente reunião. 


