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

dia dezesseis de agosto 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 à secretária administrativa que faça a leitura da ata da reunião anterior a qual foi 

aprovada por unanimidade. Após foi instalado o PEQUENO EXPEDIENTE com a seguinte 

pauta: Leitura do Convite da AMEG convidando todos os vereadores para 130ª Assembléia 

Geral Ordinária no dia 27 de agosto na Câmara Municipal de São José da Barra. Não 

havendo mais matérias a serem lidas no pequeno expediente a presidência instalou o 

GRANDE EXPEDIENTE. O vereador Francisco Ronivaldo Rodrigues fez requerimento 

verbal solicitando a pintura da Quadra de Esportes da Escola José Dias. Não havendo mais 

matérias a serem discutidas no grande expediente, foi instalada a ORDEM DO DIA com a 

seguinte pauta: O Projeto de Lei nº 24 de 29 de julho de 2010 que Dispõe sobre a criação 

do Programa Municipal de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino de Fortaleza de 

Minas e dá outras providências, permanece com as Comissões Permanentes da Câmara. 

Discussão e votação do requerimento apresentado nesta reunião, aprovado por 

unanimidade. Presente na reunião e inscrito para fazer uso da palavra o Senhor Agnaldo 

dos Reis Pimenta Chefe do Setor de Agricultura e Pecuária, entregou relatório ao 

Presidente da Câmara o qual demonstra os atendimentos realizados pelo Setor no período 

compreendido entre 06 de março de 2009 à 13 de agosto de 2010 e expôs problemas 

enfrentados por ele, visto que o mesmo têm executando trabalhos que não são de sua 

responsabilidade e sim do médico veterinário do município. O Presidente da Câmara 

relatou que de acordo com o relatório, o Departamento de Agricultura e Pecuária tem 

desempenhado na realização dos trabalhando do departamento e se alguém tiver dúvida 

que procure o setor para maiores esclarecimentos. Em seguida o vereador Fernando 

Pereira da Silva questionou ao Senhor Agnaldo sobre a grande quantidade de cães vadios 

existentes nas ruas da cidade, visto que em resposta a um requerimento expedido pelo 

mesmo vereador, o médico veterinário respondeu que estava em andamento um projeto 

para tal fim. O Senhor Agnaldo respondeu que se depender do médico veterinário o projeto 

não acabara não acontecendo, pois o custo do projeto apresentado pelo veterinário ao 

Prefeito é muito alto e fora da realidade atual, relatou que o ideal seria que os vereadores 

falassem com o Prefeito ou elaborassem um projeto buscando soluções para diminuir a 

quantidade de cães vadios nas ruas. Foram levantados vários questionamentos quanto à 

construção de canil e realização de convênio para tentar resolver o problema, porém, de 



acordo com o Senhor Agnaldo a solução seria a compra e doação de vacinas que evitem a 

procriação dos animais. Houve diversas discussões relativas ao desempenho das funções 

do veterinário do município e ao final relataram que se o mesmo não estiver cumprindo as 

suas funções é necessário reavaliá-lo. O vereador Francisco Ronivaldo Rodrigues elogiou o 

trabalho, a capacidade e esforço do Senhor Agnaldo, e relatou que o médico veterinário só 

está atendendo porque o Senhor Agnaldo está junto. O vereador disse ainda que o cidadão 

produtor deve exigir mais do referido profissional. O Senhor Agnaldo relatou que as 

pessoas reclamam, porém, ao serem solicitadas que assinem o relatório da reclamação, 

não querem assinar e desconversam, relatou ainda alguns problemas ocorridos que 

demonstram a falta de profissionalismo e experiência do médico veterinário, e o Presidente 

sugeriu ao Senhor Agnaldo elaboração contínua de relatório. A vereadora Maria Aparecida 

de Queiroz disse que não concorda com o fato de junto ao Setor de Agricultura e Pecuária 

funcionarem outros órgãos. O Senhor Agnaldo relatou ainda que ao solicitar ao médico 

veterinário que realize alguma cirurgia, o mesmo diz que devido às más condições da sala 

não dá para realizar nenhuma cirurgia. O Presidente relatou que a Prefeitura já 

providenciou uma nova sede para o setor, e ao final solicitou ainda aos demais vereadores 

que conversassem com o Prefeito e expusessem os problemas sobre as reais atribuições 

do médico veterinário. Já com relação ao excesso de cachorros nas ruas da cidade o 

Presidente sugeriu que fosse realizada campanha de conscientização para que 

proprietários mantenham seus animais fechados em casa. Após o Presidente lembra a 

todos os vereadores que o início do curso de PNL “A arte de falar em público” se iniciará no 

dia 21 de agosto de 2010. Em seguida o Presidente convoca todos os vereadores para a 

primeira reunião ordinária do mês de setembro a qual acontecerá no dia 08 em horário 

regimental devido ao recesso do dia 06 pelo feriado do dia 07 de setembro. 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. 

 

 

 

 

 

 


