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ATA DA SEXTA REUNIÃO ITINERANTE  

BAIRRO SÃO DOMINGOS 

 

 
Presidente – Vanilda Aparecida Fonseca Galvão 

Vice Presidente – Dario Ribeiro da Fonseca 

Secretário – Antônio Honório Peres Filho 

 
 
Aos 21 (vinte e um) dias do mês de agosto de 2019, às 19h, reuniram-se nas 

dependências da igreja do bairro São Domingos, os vereadores da Câmara 

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

Dario Ribeiro da Fonseca, Maria Aparecida Venâncio Luiz e Luiz Gonzaga 

da Silva. Com ausência dos vereadores Benedito Sérgio da Silva Bernardes, 

João Gabriel Dias Ribeiro, José do Carmo dos Santos, Antônio Honório Peres 

Filho e Dorival Donizeti Duarte. 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 Tomaz Elias de Matos pediu que a Câmara Municipal, em nome dos 

vereadores presente na reunião, verifique junto a Prefeitura, se existe algum 

impedimento ou bloqueio no terreno onde hoje está construída a quadra 

esportiva no bairro São Domingos. Este assunto surgiu após os moradores 

demonstrarem interesse na construção de um galpão, “armazém”, com a 

finalidade de armazenar os insumos agrícolas adquiridos pelos pecuaristas do 

bairro, sendo este assunto tema da Indicação N. 15 de 2019 de autoria do 

Vereador João Gabriel. Este tema foi amplamente discutido e debatido entre os 

vereadores e moradores. Alguns moradores disseram que o terreno da quadra 

está interditado, o que pode atrapalhar os planos de uma possível construção da 

obra. Após questionamento e por se tratar de uma construção realizada no 

mandato anterior, a senhora Presidente disse que vai entrar em contato com a 

prefeitura para saber se realmente existe algum impedimento ou bloqueio que 

impeça de construir o galpão para os moradores. Durante o debate o morador 
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José Aparecido da Rosa sugeriu a ideia de utilizar uma das salas do grupo 

escolar, o que de ser analisado com mais cautela, pois há moradores que 

residem na sala ao lado. A senhora Presidente colocou-se a disposição dos 

moradores e que a Câmara Municipal não vê empecilho na construção deste 

galpão, desde que esteja de acordo com a legislação e que seja melhor para 

todos. Outro assunto debatido entre os moradores é a questão dos queijos 

produzidos no bairro, eles pedem uma legislação que permita expandir o 

mercado, não apenas restrito ao município de Córrego do Bom Jesus, os 

moradores querem vender seus produtos no município de Cambuí, por exemplo. 

O assessor jurídico da Casa explicou que esta questão não compete a Câmara 

Municipal, mas sim aos órgãos de vigilância sanitária e IMA. Nesta questão foi 

sugerido aos moradores que se organizem em cooperativa ou associação com a 

finalidade de unir forças, melhorar os produtos e expandir mercados, a 

presidente colocou a Câmara Municipal a disposição dos interessados e já 

deixou pré-agendado uma reunião na sede da Câmara para que os moradores 

possam iniciar o projeto. Tomáz Elias de Matos também reclamou na falta de 

médicos na Unidade Básica de Saúde, principalmente pediatra. O morador relata 

que para conseguir uma consulta há uma demora de 20 a 25 dias. Felipe Cézar 

da Rosa pediu melhorias na estrada que dá acesso a Meia Légua, disse que faz 

muito tempo que a estrada não tem manutenção. Felipe pediu também a 

possibilidade de fazer o calçamento de um morro, conhecido como “morro do 

Galinho”, que em épocas de chuvas fica impossível trafegar pelo local. Antes de 

encerrar a reunião, ficou definido que o senhor Tadeu Ferreira da Silva 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 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____________________________________________ 
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Luiz Gonzaga da Silva_______________________________________________ 

José do Carmo dos Santos___________________________________________ 

Dorival Donizeti Duarte______________________________________________ 

 

Benedito Sérgio da Silva Bernardes____________________________________ 

Maria Aparecida Venâncio Luiz _______________________________________ 

João Gabriel Dias Ribeiro____________________________________________ 

mailto:ascom@camaracbjesus.mg.gov.br

