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ATA DA QUINTA REUNIÃO ITINERANTE  

BAIRRO BOA VISTA – VARGEM DA PENHA 

 

 
Presidente – Vanilda Aparecida Fonseca Galvão 
Vice Presidente – Dario Ribeiro da Fonseca 
Secretário – Antônio Honório Peres Filho 
 
 
 
Aos 05 (cinco) dias do mês de junho de 2019, as 19h, reuniram-se nas 

dependências da igreja do bairro Vargem da Penha, os vereadores da Câmara 

Municipal de Córrego do Bom Jesus (MG) Vanilda Aparecida Fonseca Galvão 

e Dario Ribeiro da Fonseca. Com ausência dos vereadores Benedito Sérgio da 

Silva Bernardes, João Gabriel Dias Ribeiro, José do Carmo dos Santos, Antônio 

Honório Peres Filho, Dorival Donizeti Duarte, Welliton Aparecido Nazario e Maria 

Aparecida Venâncio Luiz. O vereador Welliton faltou por motivos de saúde, o 

mesmo estava de atestado médico. A senhora Presidente abriu os trabalhos 

dando boas vindas e agradecendo a presença dos moradores. Nas 

considerações iniciais os vereadores fizeram o uso da palavra e agradeceram a 

presença da comunidade. Na sequência, a senhora Presidente passou a palavra 

aos moradores para que fizessem seus pedidos de melhoria para o bairro. O 

morador Jeovane Araújo pediu a construção de dois redutores de velocidade, 

na tentativa de reduzir a velocidade dos veículos que trafegam pelas estradas do 

bairro. O morador pede que estes redutores sejam construídos um em frente a 

sua casa e outro em frente a igreja do bairro. Jeovane também pediu melhorias 

no atendimento da Saúde e reclamou do número de vagas disponibilizadas para 

consultas com a pediatra. Questionou, também, o agendamento por telefone. O 

morador Luiz Alberto “Baião” solicitou, com urgência, outro redutor de 

velocidade, no início do novo calçamento na estrada principal do bairro, 

especificamente em frente ao ponto de ônibus. O morador Messias Souza pediu 

a conclusão do calçamento da Rua Projetada, rua que dá acesso a igreja e 

também estender o novo calçamento até a primeira casa do vilarejo. Quanto à 

Rua Projetada, o morador solicita manutenção do escoamento da água da 

chuva. Daniela Pinheiro questionou a demora nos atendimentos da fisioterapia 
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municipal, e pede a contratação de mais um profissional para atender toda a 

demanda do município. Sobre o s atendimentos do PSF, a moradora elogiou os 

trabalhos da agente de saúde Flavia e do médico Dr Milton. Maria Dinéa 

solicitou providências por parte do executivo quanto aos horários de ônibus da 

Auto Viação Cambuí, diz que é preciso aumentar os horários para beneficiar os 

moradores da cidade. Pediu também iluminação pública na estrada principal, 

pelo menos do início da estrada, perto da caixa d’água até o centro do vilarejo. A 

moradora Nicéia Pinheiro elogiou a iniciativa da Câmara de realizar as reuniões 

itinerantes e agradeceu a presença dos vereadores. A presidente, juntamente 

com os vereadores ouviu atentamente os pedidos feitos e disse que todos estes 

assuntos serão debatidos em reunião ordinária na semana que vem. Antes de 

encerrar a reunião, ficou definido que o senhor João Pereira de Souza e a 

senhora Nicéia Pinheiro Souza serão os representantes do bairro, para que 

compareça na próxima reunião ordinária, onde os assuntos desta itinerante 

serão debatidos entre todos os vereadores. E por fim, nada mais havendo a se 

tratar, a presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a 

reunião. Eu, Pedro Henrique Martins Simões, assessor legislativo, secretariei e 

redigi a presente Ata, que segue assinada juntamente com os nobres 

vereadores desta Augusta Casa de Leis.  

 

Antônio Honório Peres Filho  _________________________________________ 

Vanilda Aparecida Fonseca Galvão  ___________________________________ 

Dario Ribeiro da Fonseca____________________________________________ 

 

Welliton Aparecido Nazário___________________________________________ 

José do Carmo dos Santos___________________________________________ 

Dorival Donizeti Duarte______________________________________________ 

 

Benedito Sérgio da Silva Bernardes____________________________________ 

Maria Aparecida Venâncio Luiz _______________________________________ 

João Gabriel Dias Ribeiro____________________________________________ 
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