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Presidente – Dorival Donizeti Duarte 
Vice Presidente – Welliton Nazário 
Secretário – Benedito Sérgio da Silva Bernardes 
 
 
 

Aos 10 (dez) dias do mês de maio de 2017, reunidos no Plenário da Câmara 

Municipal de Córrego do Bom Jesus e constado quórum, foi dada a abertura dos 

trabalhos da sexta reunião ordinária da primeira Sessão Legislativa, da Legislatura 

2017-2020. O presidente da Câmara, vereador Dorival Donizeti Duarte, fez a 

abertura com as palavras “sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos” e 

solicitou ao vereador Benedito Sérgio da Silva Bernardes que fizesse a leitura de um 

trecho da Bíblia. Em seguida, foi solicitado à assessora jurídica que fosse feita a 

leitura da ata da sessão anterior, sendo lida e aprovada por todos. O presidente 

iniciou a segunda parte, com a leitura e votação das indicações. Foi lida a Indicação 

nº 22/2017, de autoria do vereador Benedito Sérgio da Silva Bernardes, para que 

seja criado o cargo de fiscal de posturas no município. De acordo com o autor da 

proposição, este cargo é para corrigir as coisas erradas que vem acontecendo na 

cidade, como obras mal construídas, animais soltos na rua. O vereador Welliton 

Nazario ressaltou que hoje, no Córrego, existe o Código de Posturas que deve ser 

cumprido. Sou a favor do cargo, mas não neste momento. O vereador Dario Ribeiro 

disse que deve ser olhada esta questão das obras, que têm muitas obras irregulares. 

A indicação foi aprovada por todos. Foi lida a Indicação nº 23/2017, de autoria da 

vereadora Vanilda Aparecida Fonseca Galvão, onde pede que seja reativado o 

atendimento odontológico na Escola Municipal Monsenhor Afonso Ligório Rosa. A 

vereadora explicou que a escola conta com um gabinete odontológico bom, de boa 

qualidade, e que o município já possui dentistas concursados que podem fazer o 

trabalho. Que se as crianças passarem pelo atendimento na escola, irá diminuir o 

atendimento no Posto de Saúde. Que, infelizmente, temos crianças com problemas 
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sérios de cáries dentárias. A indicação foi aprovada por todos. Em seguida, foi lida a 

Indicação nº 24/2017, de autoria do vereador João Gabriel Dias Ribeiro, para que se 

faça a doação de um terreno para a Associação de Agricultura Orgânica e 

Biodinâmica Serras Verdes. O vereador explicou que, nos três meses que ficou 

afastado da Câmara, ele verificou a abundância na área agrícola do município, em 

vários segmentos que possam favorecer a melhoria do agricultor e da zona rural. 

Que pediu ao presidente da Associação vir até a Câmara e falar um pouco do 

trabalho, que não pode ficar restrito aos Campos do Raposo e, sim, a todo 

município. Que há uma área no Bairro Campos do Raposo, que foi repassado à 

Prefeitura, e que tem uma parte que está perdida onde pode ser construído um 

barracão, para colocar os produtos deles e o caminhão que acabaram de ganhar. É 

uma área de 1400 metros, aproximadamente, de frente ao Poliesportivo. A indicação 

foi aprovada por todos. Foi feita a leitura da Indicação nº 25/2017, de autoria do 

vereador Dario Ribeiro da Fonseca, onde solicita que sejam colocados garis no 

Bairro Cantinho da Roça. O vereador explicou que é um problema que está 

ocorrendo lá, que os próprios moradores estão fazendo a limpeza. Que se não 

conseguir todos os dias, pelo menos uma vez na semana. A indicação foi aprovada 

por todos. Foi feita a leitura da Indicação nº 26/2017, também de autoria do vereador 

Dario Ribeiro da Fonseca, solicitando a instalação de um ponto de ônibus escolar no 

Bairro do Itaim. Segundo o vereador autor, esta é uma reivindicação das mães do 

Bairro do Itaim que reclamam da falta deste abrigo, que em dia de chuvas elas têm 

que correr para casa. A indicação foi aprovada por todos. Na sequência, foi feito o 

uso da Tribuna Livre por dois cidadãos inscritos. O senhor João Batista Marcolino, 

presidente da Associação de Agricultura Orgânica e Biodinâmica Serras Verdes, 

falou sobre o trabalho realizado por eles; que conseguiram, recentemente, um 

caminhão, que irá facilitar o escoamento dos produtos para outras cidades. Ele 

contou que a Associação possui o título de utilidade pública municipal e estadual e 

que, atualmente, agregam 210 agricultores, todos com certificados para entrar no 

campo da exportação. É uma pena que estamos um pouco esquecidos no Campos 

do Raposo, que ela é do Córrego. A gente tem a vontade de trazer este trabalho do 

alimento orgânico para o Córrego, na escola, mostrar a importância dele, de 

conscientização, onde os alunos levariam isso para os pais. Trabalhamos com 

saúde. Em seguida, o secretário de Obras do município, senhor Dazio José de 

Andrade, falou a respeito da coleta de lixo, atendendo a um pedido da Comissão de 
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Constituição, Justiça, Redação e Finanças, que cobrou uma explicação sobre o 

setor. O secretário disse que o lixo, antigamente, funcionava com um aterro, até que 

foi criada a usina de reciclagem. Na gestão passada deixou de usar a usina e fez-se 

um convênio com um aterro sanitário em Pouso Alegre, que é feito com uma técnica 

moderna. Todo lixo coletado na cidade tem que ser dado um destino, de acordo com 

as normas do meio ambiente. A quantidade de lixo produzido, por dia, chega a em 

torno de dois mil quilos. O ideal é que eu tivesse de cinco a sete mil quilos, para dar 

um caminhão e manter viável. Quando a atual gestão entrou, o convênio com o 

aterro de Pouso Alegre venceu em 31 de dezembro de 2016 e não foi renovado. 

Para se ter uma ideia, o prefeito de Cambuí renovou até abril de 2017, para que a 

nova gestão não pudesse ter problemas com a coleta e destinação do lixo e renovar 

o convênio. Aqui ficamos sem lugar para colocar o lixo, que não podemos deixar em 

qualquer lugar. Tivemos um contratempo no início até fazer a licitação. Acumulou o 

lixo lá na reciclagem, a promotora entrou em ação dizendo que não poderíamos 

deixar o lixo lá. Não podíamos colocar mais nada lá na reciclagem. Para dar carga, 

nós deixamos dois, três dias, o lixo na própria caçamba no garajão, onde todo 

mundo viu isso. Completava a carga, levava o lixo para Pouso Alegre. Mas o pessoal 

começou a reclamar, o que gerou o requerimento que vocês fizeram. Agora, 

estamos levando todo o dia para Pouso Alegre. Na sequência, foi dada a Palavra 

Livre aos vereadores. O vereador Welliton Nazario informou ao secretário de Obras 

que, naquele momento, não se poderia fazer perguntas, mas que depois conversaria 

com ele. Falou ao senhor João, da Associação, sobre uma audiência que a 

Assembleia Legislativa de Minas Gerais fez, cujo tema foi a agricultura orgânica. 

Que iria buscar informações para repassá-la. Sobre a subvenção a Associação, que 

irá trabalhar para que tenha, bem como os outros projetos apresentados. O vereador 

Dario Ribeiro da Fonseca falou sobre o problema que está acontecendo com a 

família do senhor Roberto Arias, conhecido como Roberto Marceneiro, cuja 

residência foi condenada. Que não há um laudo, que estão numa situação caótica, 

que não sabe a hora que vai cair a casa. O vereador disse que fez um ofício 

solicitando explicações sobre este caso, que estamos apreensivos com o caso. Que 

gostaria de maior clareza e, se possível, a doação de um terreno ou uma casa, já 

que a situação está complicada. O vereador Antonio Honório pediu a prefeita para 

que passe a máquina lá na Pedra Chata, que atendesse as indicações e que até 

agora não foi nenhuma cumprida ainda. O vereador Benedito Sérgio deu os 
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parabéns ao senhor João e reforçou o pedido do vereador Toninho, principalmente 

em relação a ponte da divisa do Pinhalzinho com os Campos, que está muito 

perigosa e precisa fazer com urgência. A vereadora Vanilda Aparecida deu as boas 

vindas ao vereador João Gabriel, que traga boas ideias, pois os frutos que irá colher 

é para toda população. Agradeceu ao senhor João e parabenizou pelo trabalho e 

desejou feliz dia das mães a todas às mães presentes. O vereador João Gabriel 

agradeceu a presença dos produtores rurais dos Campos do Raposo e falou da 

subvenção da Associação. Que na gestão passada fez dois requerimentos pedindo 

esclarecimentos sobre o não pagamento da subvenção, inclusive sendo aprovado 

pelos vereadores Dorival e Toninho, que estavam na gestão passada. Que ele foi 

procurar saber e foi dito que era inconstitucional, que era errado o pagamento da 

subvenção. Que os vereadores olhem com carinho esta ajuda, quando vier do 

Executivo, o projeto da doação da área para eles. Que isso acontecendo eles ficarão 

ainda mais fortes, melhores reconhecidos por grandes compradores. Que o 

associativismo, hoje, para o Córrego, é uma grande solução para geração de 

emprego e renda para a população, pois teria mais força para comprar insumos e 

produtos agrícolas. Que a prefeita também tem que olhar com carinho para a 

Amaec, onde a prefeitura deixou de passar o repasse a eles por dois meses; que é 

muito importante para a população. Que não se pode deixar de acabar esta parte. 

Sobre a questão do lixo, comentada pelo secretário de Obras, a usina, 

anteriormente, era separado o lixo. Que existia um terreiro, que transformava o lixo 

orgânico em adubo, que ia para o horto municipal. Foi muita desorganização da 

gestão anterior, em relação a usina de triagem e compostagem de lixo. Sem mais a 

tratar, o presidente declarou encerrada a sessão “sob a proteção de Deus”, 

convidando a todos para a próxima reunião ordinária, a ser realizada no dia 24 de 

maio. Eu, Benedito Sérgio da Silva Bernardes, secretário, mandei digitar e assino, 

juntamente com os nobres vereadores desta Augusta Casa de Leis. 


