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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ITINERANTE  

BAIRRO POSSES, PEREIRAS, FERRAZ  E PESSEGUEIROS.  

 

 
Presidente – Vanilda Aparecida Fonseca Galvão 
Vice Presidente – Dario Ribeiro da Fonseca 
Secretário – Antônio Honório Peres Filho 
 
 
 
Aos 03 (três) dias do mês de Abril de 2019, às 19h horas, reuniram-se no 

Centro Comunitário do Bairro Posses, os vereadores da Câmara Municipal de 

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

Ribeiro da Fonseca, Benedito Sérgio da Silva Bernardes, Dorival Donizeti 

Duarte e Maria Aparecida Venâncio Luiz. Com ausência dos vereadores 

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

Santos e Welliton Aparecido Nazario. A senhora Presidente abriu os trabalhos 

dando boas vindas e agradecendo a presença dos moradores. Em seguida a 

presidente passou a palavra ao Comandante do Destacamento da Polícia Militar, 

sargento Fábio Vieira que conversou com os moradores sobre novos projetos 

da polícia para o bairro. Na sequencia a presidente passou a palavra livre inicial 

aos vereadores. Todos deram boas vindas e desejaram a todos uma ótima 

reunião. O morador senhor José Maria Vaz foi o primeiro a fazer o uso da 

palavra e cobrou melhorias periódicas na estrada principal, cascalhamento, e 

manutenção nos calçamentos já existentes no bairro. Solicitou também a criação 

de um programa de incentivo a proteção das nascentes de água. A moradora 

Regina Ferreira pediu a construção de um redutor de velocidade na estrada, 

especificamente em frente a casa do senhor José Roberto Araújo pois a mesma 

relata que os veículos trafegam em alta velocidade, trazendo perigo aos 

moradores e até mesmo com os animais que ficam soltos na via. A moradora 

pede também colocação de placas de sinalização para advertir os motoristas da 

presença de animais na via. Regina também cobrou atividade de lazer para a 

terceira idade e a instalação de uma academia ao ar livre. Já o senhor Adenir 

Aparecido Norbiato solicitou a construção de uma fossa comunitária, para o 
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esgoto não seja jogado no rio, contaminando a água que desce para a 

cachoeira. Pediu também a possibilidade de disponibilizar transporte aos 

moradores do bairro durante as férias escolares. A moradora Veneranda 

Simões de Almeida cobrou a volta dos atendimentos do agente comunitário de 

saúde e que a fisioterapia volte a ser feita no próprio bairro. O morador Mário 

Ribeiro enfatizou apenas a melhoria do calçamento da estrada que dá acesso a 

Pedra de São Domingos. O senhor José Rodrigues da Silva pediu manutenção 

das estradas rurais. A senhora Maria Aparecida Soares, dona ‘Fia’, pediu 

providência em relação a qualidade da água que abastece o bairro e a 

possibilidade de um profissional da prefeitura fazer o seu tratamento. A 

moradora também relata é constante a falta de água no bairro. E por fim, nada 

mais havendo a se tratar, a presidente agradeceu a presença de todos e 

declarou encerrada a sessão “sob a proteção de Deus”. 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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