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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ITINERANTE  

BAIRRO CAMPOS DO RAPOSO, PEDRA CHATA, AMÉRICOS E POÇO ALEGRE  

 

 
Presidente – Vanilda Aparecida Fonseca Galvão 
Vice Presidente – Dario Ribeiro da Fonseca 
Secretário – Antônio Honório Peres Filho 
 
 
 
Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de Abril de 2019, às 19h horas, reuniram-se 

no Grupo Escolar do Bairro Campos do Raposo, os vereadores da Câmara 

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

Dario Ribeiro da Fonseca, Benedito Sérgio da Silva Bernardes, João 

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

Filho. Com ausência dos vereadores Dorival Donizeti Duarte, Welliton Aparecido 

Nazario, Maria Aparecida Venâncio Luiz. 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. A senhora Tatiana Aparecida de Almeida pediu a 

prefeitura municipal que disponibilize um funcionário para dar manutenção 

semanal no abastecimento de água do bairro, a moradora relata que a parte de 

baixo do bairro sofre constantemente com a falta de água, e que na 

administração anterior, um funcionário da prefeitura fazia este serviço, duas 

vezes por semana e que agora o bairro não conta mais com este serviço. A 

moradora também relata a falta de uniformes escolares para as crianças da rede 

municipal para este ano e a quantidade de alunos de Cambuí que estudam na 

escola. O morador Mário Bastos pediu a união dos moradores para que juntos 

consigam melhorias para o bairro. Donizete Aparecido Alvarenga reforçou a 

necessidade de melhorar o abastecimento de água para os moradores. Geraldo 

Henrique de Godoi pediu a construção de dois bueiros, um na estrada principal 

do bairro, que liga o bairro Catiguá ao bairro Campos do Raposo e outro na 
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entrada da igreja do bairro e que fosse feita uma canaleta para dar maior vasão 

ao curso d’água, principalmente com água da chuva. Pediu colocação de abrigo 

de ônibus na pracinha. Colocar lixeiras nos locais que ainda não têm. Cascalhar 

a estrada sempre que possível, não somente após fortes chuvas, o morador 

pede manutenção periódica. Fazer calçamentos em bloquetes de alguns trechos 

da serra, principalmente em morros.  Roçar o mato das estradas pelo menos 

duas vezes ao ano, o morador relata que há trechos em que o mato está 

encobrindo, por completo, a estrada que é de uso da comunidade. O senhor 

Geraldo também pede o calçamento de pelo menos de 30 metros em frente a 

igreja da Pedra Chata e da igreja do Catiguá. Por fim o morador pede a 

colocação de hidrômetro, tratamento da água de todo o bairro, passando essa 

responsabilidade a prefeitura municipal. O morador João Batista Marcolino 

pediu mais atenção do Poder Executivo para buscar recursos junto ao PAC, para 

melhorar o trabalho da agricultura orgânica no município. A jovem Evelin de 

Cássia da Silva pediu melhorias no transporte escolar, a estudante relatou a 

super lotação do ônibus que faz a linha escolar, ela diz que tem mais caronistas 

do que estudante e que em muitos casos os alunos ficam sem lugares, tendo 

que fazer o trajeto em pé e não assentados, como manda a legislação. José do 

Carmo da Silva deixou claro que não é contra os caronistas, mas que o 

Executivo deve pensar em algo para melhorar e garantir a segurança dos 

alunos. Ana Maria Marques disse que é preciso pensar em uma alternativa para 

os moradores que necessitam de transporte para se deslocarem até a cidade e 

também para garantir segurança aos alunos. A moradora Lúcia de Fátima 

Nunes pediu a possibilidade do Executivo de contratar monitor de transporte 

para dar maior segurança aos alunos, visto que a linha escolar faz o transporte 

de alunos com idade entre 03 a 16 anos, em dois turnos diariamente. Ainda 

sobre este assunto a moradora sugere que o bairro organize uma “Comissão de 

Mães” para que juntas possam ir a prefeitura e pedir melhorias ao transporte 

escolar, que seja bom para os alunos e para os moradores. O morador João 

Batista Ribeiro, ex-prefeito do município, parabenizou os vereadores pela 

iniciativa da ‘Câmara Itinerante’ e pediu esclarecimentos sobre obras feitas em 

sua gestão e que estão esquecidas pela atual administração, como por exemplo, 

a Usina de Triagem e Compostagem de Lixo Urbano e o terreno para construção 
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de casas populares. A presidente aproveitou a reunião itinerante e colocou em 

discussão, com a comunidade, a questão do Projeto de Lei Nº 13 de 2019 que 

“Autoriza o Poder Executivo a realizar cessão de uso gratuita de imóvel com a 

Associação de Produtores de Agricultura Orgânica e Biodinâmica Serras Verdes 

e dá outras providências”. O PL que gerou polêmica entre a comunidade local, 

destina-se a ceder as duas salas do antigo grupo escolar para a associação, 

sendo uma para fazer uma cozinha industrial e outra para as reuniões mensais 

da entidade, sendo que esta sala também é usada pela comunidade para 

atendimento do médico do PSF, catequese e até mesmo para velórios. Após 

discussão, ficou definido, em comum acordo com todos os presentes, que a sala 

ao lado do banheiro feminino será destinada para a associação e a outra sala, 

ao lado do banheiro masculino ficará sob a responsabilidade da comunidade do 

bairro, para que possa ser usada para diversas atividades. A presidente disse 

que o PL 13/2019 será colocado em votação na próxima reunião ordinária e que 

em breve essa situação estará resolvida.  Antes de encerrar a reunião, ficou 

definido que o senhor Ronaldo de Souza Alvarenga 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 “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______________________________________________ 
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Benedito Sérgio da Silva Bernardes____________________________________ 

Maria Aparecida Venâncio Luiz _______________________________________ 

João Gabriel Dias Ribeiro____________________________________________ 
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