
Ata da primeira reunião ordinária do mês de fevereiro de dois mil e onze. Às 

dezenove horas do dia sete de fevereiro de dois mil e onze, na sede da Câmara 

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

Fortaleza de Minas ocorreu a primeira reunião ordinária mensal. Aberta a sessão, 

a secretária da mesa, vereadora Maria Aparecida de Queiroz faz a chamada de 

presença estando presentes os vereadores Welington dos Reis dos Santos, 

Ricardo da Silveira, Fernando Pereira da Silva, Francisco Ronivaldo Rodrigues, 

Wilson Pereira, Maria Aparecida de Queiroz, Márcio Domingues Andrade, Jurubel 

Honorato Reis e José Ricardo Pereira. O Presidente comunica que tendo em 

vista não haver leitura de ata a ser feita iniciará a reunião que tem como ponto 

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

de Minas – exercício 2007; relatou que a Comissão de Finanças e Orçamento da 

Câmara Municipal apresentou Projeto de Decreto Legislativo que é pela 

aprovação com ressalvas das Contas da Prefeitura Municipal no exercício 2007 

de responsabilidade da Senhora Neli Leão do Prado. Após foi instalado o 

PEQUENO EXPEDIENTE com a seguinte pauta: Leitura do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 06/2010 que aprova com ressalvas as contas da Prefeitura 

Municipal de Fortaleza de Minas relativas ao exercício financeiro de 2007, de 

autoria da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal composta 

pelos vereadores Wilson Pereira, Welington dos Reis dos Santos e Maria 

Aparecida de Queiroz. Não havendo mais matérias a serem lidas no pequeno 

expediente a presidência instalou o GRANDE EXPEDIENTE. Não havendo 

oradores inscritos passou-se em seguida a ORDEM DO DIA: Discussão e 

votação do Projeto de Decreto Legislativo nº 06/2010 que aprova com ressalvas 

as contas da Prefeitura Municipal de Fortaleza de Minas relativas ao exercício 

financeiro de 2007. O Presidente solicitou a secretária que fizesse a leitura do 

Parecer emitido pela Comissão de Finanças e Orçamento. Em seguida concedeu 

a palavra aos membros da Comissão para manifestarem sobre o Parecer. A 

vereadora Maria Aparecida de Queiroz falou pela Comissão e reiterou os 

fundamentos do Parecer. Na seqüência o Senhor Presidente abriu a palavra aos 

demais vereadores. Manifestou-se o vereador Fernando Pereira da Silva que 



justificou a ausência da ex-prefeita Neli Leão do Prado no julgamento de suas 

contas do exercício 2007, alegando que a Senhora Neli Leão do Prado havia 

prestado informações ao Tribunal de Contas que emitiu Parecer pela aprovação 

das Contas, e considerando que o Parecer da Comissão de Finanças e 

Orçamento é pela aprovação com ressalvas, entendeu desnecessária a 

apresentação de defesa na reunião. Encerrada a discussão passou-se ao 

processo de votação. O Senhor Presidente convidou os vereadores Márcio 

Domingues Andrade e Jurubel Honorato Reis para rubricarem as cédulas de 

votação. A urna foi lacrada na presença de todos. Em seguida o Senhor 

Presidente solicitou a secretária da mesa que fizesse a chamada nominal dos 

vereadores para que se dirigissem a cabine de votação. Concluída a votação o 

Senhor Presidente convidou os vereadores Fernando Pereira da Silva e 

Welington dos Reis dos Santos para que fizessem a apuração dos votos. Foram 

apurados nove votos, sendo oito favoráveis e um contrário ao Projeto de Decreto 

Legislativo. Anunciado o resultado da votação o Senhor Presidente declarou 

aprovado o Projeto de Decreto Legislativo que aprova com ressalvas as contas 

da Prefeitura Municipal de Fortaleza de Minas relativas ao exercício financeiro de 

2007. Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente declarou encerrada a 

reunião. Antes, porém suspendeu os trabalhos para lavratura da ata que após 

lida e aprovada será assinada por todos os vereadores presentes.  


