
Ata da primeira reunião extraordinária do mês de setembro de 2010. Às 

dezenove horas do dia vinte e três de setembro 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 primeira reunião extraordinária do 

mês de setembro de 2010. Aberta a sessão o Presidente solicita ao segundo 

secretário da mesa vereador Wilson Pereira que fizesse a chamada de 

presença estando presentes os vereadores Maria Aparecida de Queiroz, 

Márcio Domingues Andrade, José Ricardo Pereira, Fernando Pereira da Silva, 

Francisco Ronivaldo Rodrigues, Ricardo da Silveira e Wilson Pereira; e 

ausentes os vereadores Jurubel Honorato Reis e Welington dos Reis dos 

Santos. O Presidente solicita a leitura das atas das reuniões anteriores. A ata 

da primeira reunião extraordinária do mês de junho de 2010 realizada em 20 

de junho de 2010 foi aprovada por unanimidade. Em seguida foi lida a ata da 

terceira reunião ordinária realizada no dia 20 de setembro de 2010 que 

também foi aprovada por unanimidade, após correção de que o Substitutivo 

ao Decreto Legislativo nº 03/2010 foi aprovado por voto de dois terços dos 

membros da Câmara. Em seguida o Presidente informou aos presentes que 

esta reunião tem como ponto exclusivo de pauta o julgamento das Contas da 

Prefeitura Municipal de Fortaleza de Minas – exercício 2001; relatou que a 

Comissão de Finanças de Orçamento da Câmara Municipal apresentou 

Projeto de Decreto Legislativo nº 04/2010 que é pela aprovação das Contas 

da Prefeitura Municipal no exercício 2001 de responsabilidade do Senhor 



Jovani Neferson de Souza, e que até o dia 20 de setembro de 2010, prazo 

concedido para apresentação de Substitutivo não foi apresentado qualquer 

proposição. Após foi instalado o PEQUENO EXPEDIENTE com a seguinte 

pauta: Leitura do Projeto de Decreto Legislativo nº 04/2010 que aprova as 

contas da Prefeitura Municipal de Fortaleza de Minas relativas ao exercício 

de 2001, 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 matérias a serem discutidas no grande 

expediente, foi instada a ORDEM DO DIA com a seguinte pauta: Discussão e 

votação do Projeto de Decreto Legislativo nº 04/2010 que aprova as contas 

da Prefeitura Municipal de Fortaleza de Minas relativas ao exercício de 2001, 

de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento. Em seguida o Presidente 

concedeu aos membros da Comissão trinta minutos para se manifestarem 

sendo que ninguém se manifestou. Em seguida o Presidente justificou que 

foi concedido prazo de trinta minutos para o Senhor Jovani Neferson de 

Souza ou o Procurador nomeado para se manifestar, e não houve qualquer 

manifestação. Em seguida o Presidente abriu inscrição aos vereadores que 

desejassem manifestar-se, o vereador Fernando Pereira da Silva disse que 

estava de acordo com o Parecer do Tribunal que comprovou que o ex-

prefeito Jovani Neferson de Souza fez investimentos na educação 



destinando valores acima do mínimo legal exigido. Após o Presidente disse 

que votação será secreta e através de cédula que contém duas opções: “sim” 

e “não”, portanto os vereadores que estiverem de acordo com o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 04/2010 de autoria da Comissão de Finanças e 

Orçamento que aprova as contas da do exercício 2001, deverão assinalar 

“sim” na cédula de votação. Em sentido contrário, os vereadores que forem 

contrários do Projeto de Decreto deverão assinalar a alternantiva “não”. 

Dando continuidade o Presidente convidou os vereadores Francisco 

Ronivaldo Rodrigues e Maria Aparecida de Queiroz para rubricarem as 

cédulas de votação. Na sequência foi apresentada a urna de votação que 

após foi lacrada e ainda conferência das sete cédulas rubricadas. Após 

solicitou ao vereador Wilson Pereira, 2º secretário da mesa, que fizesse a 

chamada nominal dos vereadores que um a um seguiram para a sala de 

votação e após depositaram o voto na urna colocada sobre a mesa do 

Presidente. Concluída a votação o Presidente convidou os vereadores José 

Ricardo Pereira e Fernando Pereira da Silva para fazerem a apuração dos 

votos. Apurados os votos o Presidente anunciou o resultado sendo que o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 04/2010 que aprova as contas da Prefeitura 

Municipal de Fortaleza de Minas relativas ao exercício de 2001, recebeu sete 

votos favoráveis sendo aprovado por unanimidade. Em seguida o Presidente 

convoca todos os vereadores para a primeira reunião ordinária do mês de 

outubro a realizar-se no dia 04 em horário regimental. 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. Em 

tempo em sua fala o vereador Fernando Pereira da Silva disse que o ex-

prefeito Jovani Neferson de Souza investiu em saúde, educação e outros 

setores. 

 


