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ATA DA QUARTA REUNIÃO ITINERANTE  

BAIRRO POSSINHAS  

 

 
Presidente – Vanilda Aparecida Fonseca Galvão 
Vice Presidente – Dario Ribeiro da Fonseca 
Secretário – Antônio Honório Peres Filho 
 
 
 
Aos 15 (quinze) dias do mês de Maio de 2019, às 19h horas, reuniram-se nas 

dependências da igreja do bairro Possinhas, os vereadores da Câmara 

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

Dario Ribeiro da Fonseca e Maria Aparecida Venâncio Luiz. 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 

e Welliton Aparecido Nazario. 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 reunião itinerante. Na sequencia a senhora presidente passou a 

palavra aos moradores para que fizessem seus pedidos de melhoria para o 

bairro. O senhor Luiz Carlos de Souza pediu uma atenção especial da 

Secretaria Municipal de Assistência Social, pois ele relata que necessita de 

ajuda para fazer alguns reparos em sua residência, como telhados, banheiro e 

até mesmo energia elétrica. A presidente foi pessoalmente conferir de perto os 

pedidos feitos pelo senhor Luiz Carlos. O morador José do Carmo Peres 

Santos Filho pediu maior divulgação nos trabalhos da Emater, ele relata que os 

moradores precisam deste serviço, mas não sabe como conseguir ou até 

mesmo como ter acesso a ele. Paulo Sérgio de Jesus pediu maior atenção do 

Poder Executivo para que possa ajudar os pequenos produtores do bairro, ele 

pede um incentivo maior, como por exemplo, que o trator da prefeitura possa 

auxiliar os pequenos produtores nas suas lavouras. O morador José Aparecido 

Machado pediu, com urgência, a roçagem do mato a beira da estrada principal 

que dá acesso ao bairro. O morador relata a necessidade desta obra, visto que 

há muito tempo a prefeitura não faz esta manutenção. Fernando de Carvalho 
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solicitou a manutenção do calçamento “concreto” da estrada, que em muitos 

lugares está quebrado, pediu um funcionário da prefeitura para fazer a 

manutenção da estrada, principalmente quanto a roçagem do mato, concluir o 

calçamento em dois trechos da estrada principal, pediu também a possibilidade 

de abrir “alargar” a estrada para que possa dar passagem a dois carros, pois 

muitos trecho fica praticamente impossível e por fim o morador deu uma ideia ao 

Executivo, de fazer mutirão em cada bairro com os maquinários e servidores da 

prefeitura, por exemplo, “um bairro por semana”. 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 Paulo Sérgio de Jesus será o 

representante 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 sessão. 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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