
Ata da terceira reunião ordinária do mês de dezembro de dois mil e dez. Às dezenove horas 

do dia vinte de dezembro de dois mil e dez, na sede da Câmara Municipal, situada a 

Avenida Pedro de Souza Freire, cento e sete, centro, Fortaleza de Minas-MG ocorreu a 

terceira reunião ordinária mensal. Aberta a sessão o secretário da mesa vereador Jurubel 

Honorato Reis faz a chamada de presença estando todos os vereadores presentes. O 

Presidente solicita a secretária administrativa que faça a leitura da ata da reunião anterior a 

qual foi aprovada por unanimidade. Após a presidência instalou o PEQUENO 

EXPEDIENTE. Em seguida o Presidente presenteou os demais vereadores com a entrega 

de agendas, cartões de natal e cartões de visitas. Entregou também os certificados àqueles 

que participaram do curso “A arte de falar em público” do Instituto Lapidar, ministrado pelo 

Senhor José Osvaldo de Oliveira. Após o Presidente informou a todos que foi apresentado 

pela Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara, Parecer e Projeto de Decreto 

Legislativo referente a Prestação de Contas nº 747.945 – TCE/MG da Prefeitura Municipal 

de Fortaleza de Minas – exercício 2007. Relatou que o Parecer da Comissão é pela 

Aprovação das Contas com ressalvas e deixou aberto o prazo de dez dias para 

apresentação de Substitutivo. Informou que de acordo com o prazo determinado pela 

Legislação, a votação das Contas do exercício de 2007 deverá acontecer na reunião 

ordinária do dia sete de fevereiro de 2011. Em seguida o Presidente informou que esta 

reunião tem como ponto exclusivo de pauta a eleição da mesa diretora da Câmara para o 

exercício 2011. Esclareceu que foi apresentada chapa única formada pelos vereadores: 

Wilson Pereira, Presidente; Francisco Ronivaldo Rodrigues, Vice-Presidente; Maria 

Aparecida de Queiroz, Secretária e; Márcio Domingues Andrade, Segundo Secretário. 

Dando continuidade o Presidente solicitou aos vereadores Jurubel Honorato Reis e 

Welington dos Reis dos Santos que rubricassem as cédulas de votação e que conferissem 

a urna. Em seguida solicitou ao secretário da mesa que fizesse a chamada nominal dos 

vereadores para que depois de receberem a cédula se encaminhassem a sala de votação, 

e após votar, cada vereador deveria depositar a cédula na urna que estava sobre a mesa à 

direita do Plenário. Encerrada a votação o Presidente solicitou aos vereadores Fernando 

Pereira da Silva e José Ricardo Pereira que fizessem a apuração dos votos informando o 

resultado da eleição, sendo que a única chapa apresentada foi eleita por unanimidade dos 

votos. Após o Presidente Márcio Domingues Andrade declarou eleitos para ocupar a mesa 

da Câmara Municipal de Fortaleza de Minas no exercício de 2011 os vereadores: Wilson 

Pereira, Presidente; Francisco Ronivaldo Rodrigues, Vice-Presidente; Maria Aparecida de 

Queiroz, Secretária e; Márcio Domingues Andrade, Segundo Secretário.  Não havendo 

mais matérias para pequeno expediente a presidência instalou o GRANDE EXPEDIENTE. 

O vereador Wilson Pereira agradeceu a todos que confiaram nele, falou da importância da 

união entre os vereadores eleitos pela população. Após o vereador Fernando Pereira da 



Silva relatou que o mesmo havia feito o pedido aos demais vereadores para que houvesse 

apenas uma chapa para eleição e agradeceu a todos por assim terem feito. O vereador 

Francisco Ronivaldo Rodrigues falou que todos os vereadores devem trabalhar juntos. A 

vereadora Maria Aparecida de Queiroz agradeceu a unanimidade de votos e solicitou que o 

grupo esteja mais próximo ao Prefeito Municipal para trabalharem unidos. Em seguida o 

Presidente pediu desculpas a todos pelos contratempos ocorridos durante a presidência 

exercida pelo mesmo e agradeceu aos funcionários pelos serviços prestados. Após o 

vereador Jurubel Honorato Reis parabenizou a nova mesa diretora da Câmara, disse que o 

povo de Fortaleza de Minas precisa muito de todos os vereadores para buscarem uma 

situação melhor para os mesmos. Agradeceu ao Presidente pelos trabalhos que juntos 

realizaram, agradeceu também a todos os funcionários da Câmara Municipal. Em seguida o 

vereador Ricardo da Silveira parabenizou a nova mesa diretora e pediu mais reflexão 

quando do julgamento das prestações de contas para que não ocorra nenhum tipo de 

injustiça e pediu que não fizessem política dentro da Câmara, mas que trabalhassem 

unidos. Não havendo mais matérias a serem discutidas no grande expediente, foi instalada 

a ORDEM DO DIA. Não havendo matérias para a ordem do dia o Presidente convocou 

todos os vereadores para a segunda reunião extraordinária de dezembro a realizar-se no 

dia 23 às vinte horas com a seguinte ORDEM DO DIA: Discussão e votação do Projeto de 

Lei nº 31/2010 que Cria o Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Público de 

Fortaleza de Minas e dá outras providências. Discussão e votação do Projeto de Lei nº 

34/2010 que Dispõe sobre a inspeção e fiscalização de produtos de origem animal e 

vegetal do Município de Fortaleza de Minas e dá outras providências.  Discussão e votação 

do Projeto de Lei nº 37/2010 que Institui a Lei Geral do Município de Fortaleza de Minas. 

Discussão e votação de Projeto de Lei que “Autoriza o Presidente da Câmara a transferir a 

propriedade do veiculo Pálio à Prefeitura Municipal de Fortaleza de Minas. Não havendo 

mais nada a tratar, foi encerrada a reunião e para constar foi lavrada a presente ata que 

após lida e aprovada será assinada pelos vereadores presentes.  


