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ATA DA SÉTIMA REUNIÃO ITINERANTE  

BAIRRO CATIGUÁ 

 
Presidente – Vanilda Aparecida Fonseca Galvão 

Vice Presidente – Dario Ribeiro da Fonseca 

Secretário – Antônio Honório Peres Filho 

 
 
Aos 16 (dezesseis) dias do mês de setembro de 2019, às 19h, reuniram-se nas 

dependências da igreja do bairro Catiguá, os vereadores da Câmara Municipal 

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

Ribeiro da Fonseca 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, Dorival Donizeti Duarte e Maria 

Aparecida Venâncio Luiz. A senhora Presidente abriu os trabalhos dando boas 

vindas, agradeceu a presença dos moradores e iniciou com a leitura das 

Indicações feitas pelos vereadores neste mandato. 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 José Maria pediu a 

manutenção da estrada principal que dá acesso ao bairro, com manutenção 

periódica e que a prefeitura distribua para os dois lados da estrada a queda 

d’água, e não jogar apenas do lado do bairro Catiguá. O morador pediu também 

o alargamento da estrada do bairro para que possa passar dois veículos ao 

mesmo tempo. José Maria pediu a prefeitura que execute um projeto de 

manutenção das nascentes de água, assim como existe na cidade de Extrema, o 

“Conservador das águas” e por fim ele pede para que seja feita, pelo menos, 

duas coletas de lixo na semana. O morador Robson Cícero Lambert reforçou 

os pedidos feitos através das indicações que foram lidas no início da reunião, 

pediu esclarecimentos sobre a situação de convênio para calçamento de dois 

trechos da estrada principal, o morador relata que chegou a ver o projeto, mas 

não tem conhecimento sobre seu atual estágio. O morador Antônio, mais 

conhecido como Bolacha cobrou a ausência dos demais vereadores na 

reunião itinerante, pediu a colocação de canaletas em um trecho da estrada 
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interna que liga Catiguá a Campos do Raposo, pediu uma atenção especial 

quanto as lixeiras do bairro e cobrou a implantação de projeto de reciclagem de 

lixo em toda cidade. A moradora Luana Aparecida Mariano cobrou uma maior 

atenção da prefeitura quanto ao transporte escolar, ela solicita a possibilidade de 

destinar um veículo “vam” para fazer o transporte dos alunos do bairro, ela 

questiona a quantidade de caronistas que ocupam o lugar das crianças no 

transporte escolar, o que coloca em risco a vida das crianças. Cobrou também 

uma fiscalização maior dentro dos ônibus para que não aconteçam casos de 

assédio, pede a contratação de monitor de transporte. Ela pede também 

calçamento em trilhos da estrada do bairro Cultivado, e a volta de atendimento 

do dentista na escola municipal. O morador Raimundo José pediu a concessão 

da linha rural do bairro para que os moradores não dependessem apenas do 

transporte escolar, o morador sugeriu a criação de um ‘transporte popular’ com 

preço acessível a todos. A moradora Cristiane pediu um reservatório de água 

para os moradores do bairro. Em comum acordo, os moradores pediram a 

construção de três redutores de velocidade, visando proporcionar maior 

segurança aos moradores, um em frente a residência do senhor Robson 

Lambert, outro em frente a igreja e outro no grupo escolar. Ficou definido que 

Antônio Bolacha, Robson Lambert e Luana 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____________________________________________ 

 

Luiz Gonzaga da Silva_______________________________________________ 

José do Carmo dos Santos___________________________________________ 
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Dorival Donizeti Duarte______________________________________________ 

Benedito Sérgio da Silva Bernardes____________________________________ 

Maria Aparecida Venâncio Luiz _______________________________________ 

João Gabriel Dias Ribeiro____________________________________________ 
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