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CASA DO CIDADÃO É 
INSTALADA NA CÂMARA

Vereadores aprovaram o Projeto de Resolução, de autoria da Mesa Diretora, que cria a Casa do Cidadão. Órgão será responsável por 
trazer à população serviços antes inexistentes no município, como o PROCON e o INSS. pág. 03

CÂMARA ITINERANTE: 
LEGISLATIVO MAIS 
PERTO DO POVO

Ouvir as demandas das comunidades: este é o objetivo do projeto 
Câmara Itinerante. pág. 04

PARLAMENTO JOVEM:
PLENÁRIA ENCERRA ETAPA 

MUNICIPAL

Jovens debateram propostas para o tema ‘Discriminação
Étnico-Racial’. pág. 02

PARTICIPAÇÃO POPULAR CIDADANIA



EDITORIAL
Uma nova forma de fazer 

política

A atual gestão da Câmara Municipal de Córre-
go do Bom Jesus vem com um objetivo com-
pletamente diferente das demais: estar mais 

próxima da população. Com o lema de transparência, 
participação popular e cidadania o Poder Legislativo 
vem desenvolvendo ações que contemplem estas três 
áreas.

O primeiro passo é a confecção deste jornal. O ‘Jor-
nal do Legislativo’ vem trazer informações de tudo 
o que acontece dentro da Câmara Municipal. Com 
uma linguagem simples, direta e eficaz, apresenta um 
resumo de tudo o que aconteceu nos cinco primeiro 
meses da gestão. A partir deste mês, você receberá, 
mensalmente, esta prestação de contas de nossas ati-
vidades.

Promover a participação popular é uma das ativi-
dades obrigatórias do Poder Legislativo. Além de fis-
calizar o Executivo e promover leis que regem a vida 
em comunidade, cabe a nós criar mecanismos que in-
centive a presença ativa de todos neste meio. E uma 
destas ferramentas é a Câmara Itinerante. Além de 
estar mais próximos dos bairros rurais de nosso mu-
nicípio, o projeto visa atrair, cada vez mais, a presen-
ça do cidadão, da cidadã, na vida política de Córrego 
do Bom Jesus. 

As visitas têm como objetivo ouvir todos vocês, as 
suas demandas, para que possamos cobrar, de quem 
quer que seja a responsabilidade, as suas resoluções. 
Além disso, é o momento de prestarmos contas do 
que é feito na Casa de Leis.

Por fim, a cidadania se faz todo o dia, em todas as 
ações promovidas pelo Legislativo. Audiências Públi-
cas, reuniões ordinárias e extraordinárias, e o projeto 
Parlamento Jovem de Minas, de formação política-ci-
dadã de nossos jovens, estão entre os instrumentos 
utilizados para reforçar esta busca constante por 
uma melhora em nosso município. E, agora, conta 
com mais um reforço: a Casa do Cidadão.

Se antes a população correguense tinha de se des-
locar até outros municípios para ter acesso ao INSS, 
Procon, serviços on-line como DETRAN, Receita Fe-
deral, entre outros, agora tudo isso estará mais pró-
ximo, com maior facilidade e rapidez. 

Além disso, agendamentos de emissão de docu-
mentos poderão ser feitos aqui na Casa de Leis, que, 
mais do que nunca, dará razão ao sentido de ser à 
‘Casa do Povo’. O bom atendimento à população é nos-
sa prioridade, nosso compromisso.

Estamos engatinhando. Recomeçando um trabalho 
de acordo como ele precisa ser feito: sério, correto e 
competente. É uma nova forma de se fazer política em 
nosso município.

Parlamento Jovem: 
Plenária Municipal debate

propostas para tema central

Proporcionar o debate de 
ideias e a formação político-ci-
dadã. Estes são alguns dos ob-
jetivos do projeto Parlamento 
Jovem de Minas.

Este é o terceiro ano que ele 
vem sendo realizado no muni-
cípio e conta com a participa-
ção, na edição 2019, com cerca 
de 30 jovens estudantes do en-
sino médio.

Desenvolvido pela Assem-
bleia Legislativa de Minas Gerais, 
em parceria com as câmaras mu-
nicipais, e tendo o suporte peda-
gógico da PUC-Minas, o projeto 
traz, a cada ano, um tema cen-
tral a cada edição. Em 2019, os 
jovens estão debatendo o tema 
‘Discriminação Étnico-Racial’. O 
assunto foi escolhido pelos pró-
prios jovens, durante a Plenária 
Estadual, realizada ano passado, 
em Belo Horizonte.

E no último dia 17 de junho, 
os jovens realizaram a Plenária 
Municipal, momento de bater as 
propostas elaboradas por eles 
para o tema central deste ano. 

Ao todo, os jovens elabora-
ram 21 propostas. Destas, 18 
foram aprovadas. Ao final, ape-
nas seis foram escolhidas para 
serem encaminhadas à Plenária 

Regional, que acontecerá em 
Cambuí, no dia 8 de agosto.
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Confira quais foram as pro-
postas priorizadas.

PROPOSTAS SUBTEMA 01 - DESIGUALDADES 
SOCIOECONÔMICAS

1 – Obrigatoriedade de salário mínimo igual para ambas 
as raças e etnias empregadas em uma mesma profissão, 
podendo haver mudanças na renda extra, ou seja, aquilo 
que não entra dentro do salário mínimo. 
2 - Criação de um programa nacional de capacitação e va-
lorização para os negros, onde haja investimento em cur-
sos extracurriculares, contando como vantagens para uma 
melhor inclusão no mercado de trabalho.
PROPOSTAS SUBTEMA 02 – VIOLÊNCIA POR MOTIVO 

ÉTNICO-RACIAL
1 – Aumentar a pena para os crimes de homicídio com motiva-
ção racista, xenofóbica e de gênero no Código Penal Brasileiro. 
2 – Implantar na grade curricular, da pré-escola ao Ensio 
Médio, uma disciplina voltada ao estudo da história afro
-brasileira, com a finalidade de combater a discriminação 
racial nas escolas, incentivando a melhor formação dos es-
tudantes. 
PROPOSTAS SUBTEMA 03 – DIREITOS ÀS IDENTIDA-

DES E À DIVERSIDADE CULTURAL
1 – Trabalhar as questões étnico-raciais nas escolas, com 
o objetivo de apresentar as identidades e diversidades de 
forma a combater os pensamentos racistas ou preconcei-
tuosos, além de ampliar a consciência, evitando um viés 
doutrinário, fazendo valer a laicidade do Estado.
2 – Criação de um programa de acompanhamento psico-
lógico a todo cidadão infrator de discriminação racial, so-
cial ou qualquer outro, com o objetivo de conscientizá-lo 
e buscar uma formação melhor de caráter, para que te-
nhamos um país cada vez mais distante da desigualdade. 



Casa do Cidadão: serviços
necessários para a população

Com o objetivo de pro-
porcionar aos mora-
dores de Córrego do 

Bom Jesus um melhor aten-
dimento, a Câmara Munici-
pal criou, através da Reso-
lução 04/2019, a Casa do 
Cidadão.

O projeto tem como obje-
tivo prestar auxílio à popu-
lação, facilitando o acesso 
aos serviços sociais básicos 
e a inserção das camadas 
populares no patamar da 
cidadania política ativa e a 
proteção e promoção dos 
direitos fundamentais.

A ideia de implantação do 
Reunião com o gerente do INSS de Cambuí definiu a parceria com a 

Câmara Municipal para a prestação dos serviços em Córrego

projeto em Córrego do Bom 
Jesus partiu da iniciativa 
da nova Mesa Diretora, que 
assumiu os trabalhos em 
janeiro deste ano. Após vi-
sitas aos modelos existentes 
em Extrema, Camanducaia 
e Pouso Alegre, foi detecta-
do que havia a necessidade 
deste trabalho também ser 
implantado no município.

A ‘Casa’ irá fornecer ser-
viços na área de consultas, 
agendamento e acesso a ser-
viços on-line e presenciais. 
O principal atendimento 
que será feito é o do INSS. O 
cidadão poderá dar entrada 

Reunião realizada em Cambuí foi com o intuito de entender o funcionamento 
do Balcão de Empregos, para ser instalado aqui em Córrego

e encaminhar documentos à 
Previdência Social sem pre-
cisar se deslocar a outros 
municípios. Tudo poderá ser 
feito via Casa do Cidadão.

Para que isso pudesse 
ser feito, um convênio foi 
fechado com o INSS. Uma 
reunião realizada com o ge-
rente da agência de Cambuí, 
no início do ano, proporcio-
nou que a Câmara pudesse 
trazer este serviço à cidade. 

De acordo com Danilo 
Balbino, já havia esta pro-
posta por parte do INSS de 
descentralizar o serviço. 
Além do fato de ‘desafogar’ 
as agências, o gerente disse 
que, com estas parcerias, 
evita o desgaste na demo-
ra dos atendimentos à po-
pulação, além de “evitar o 
deslocamento dos mora-
dores de Córrego do Bom 
Jesus até Cambuí, poden-
do resolver as principais 
questões aqui no municí-
pio”, completou.

Atualmente, segundo da-
dos do próprio INSS, Cór-
rego do Bom Jesus possui 
1.074 benefícios ativos. Só 
em 2018 foram pagos, em 
benefícios sacados na cida-
de, mais de R$ 5,2 milhões. 
“Isso sem contar os benefici-
ários que recebem em Cam-
buí”, explicou. 

Outro atendimento a 
ser realizado no local é o 
PROCON municipal. O Ser-
viço de Atendimento ao 
Consumidor foi criado pela 
Resolução 05/2019, que 
também atuará dentro da 
‘Casa’. Para tanto, os vere-
adores visitaram o serviço 
prestado em Cambuí para 
saber como ele funciona e a 
demanda de atendimento.

Após a negativa por par-
te do Executivo Munici-
pal em ofertar o serviço, a 

Em Cambuí, os vereadores e assessoria legislativa se reuniram com o responsável 
pelo PROCON local, onde conheceram seu funcionamento. 

Outra parceria fechada para a Casa do Cidadão foi com o SENAC-MG. Uma 
reunião com a representante Sabrina definiu os termos da parceria

Câmara Municipal criou o 
projeto, que foi aprovado 
por todos os parlamenta-
res. Além disso, o próprio 
Tribunal de Contas do Es-
tado de Minas Gerais não 
criou empecilho para sua 
instalação no âmbito do 
Poder Legislativo. 

As primeiras conversas 
com o PROCON estadual, 
situado na Assembleia Le-
gislativa de Minas Gerais, 
já foram feitas para auxiliar 
na implantação em nosso 
município.

Outros trabalhos – Além 

do INSS e PROCON, a Câ-
mara estuda a implantação 
das emissões de Carteira de 
Trabalho e Identidade. Para 
isso, consultas aos órgãos 
responsáveis já foram feitas e 
estão no aguardo de respos-
tas para que o serviço possa 
ser prestado. Enquanto isso 
não ocorre, a ‘Casa’ irá agen-
dar atendimento nos órgãos 
responsáveis pela emissão, 
como o UAI, em Pouso Alegre. 

Também serão feitos 
consultas a serviços on-li-
ne do DETRAN-MG, Receita 
Federal, entre outros.
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Câmara Itinerante: é o Poder Legislativo 
mais próximo do cidadão

Estar mais perto da popula-
ção de Córrego do Bom Je-
sus. Este é o objetivo do pro-

jeto ‘Câmara Itinerante’, criado 
através da Resolução 02/2019. 

Ir até os bairros e ouvir as de-
mandas dos moradores para, pos-
teriormente, encaminhar ao Exe-
cutivo Municipal, é a missão dos 
vereadores na atual legislatura.

A ‘Câmara Itinerante’ já reali-

zou cinco reuniões: Serrinha de 
São Benedito, Posses, Campos do 
Raposo, Possinhas e Vargem da Pe-
nha. Os locais escolhidos a serem 
visitados pelos parlamentares são 
de�inidos através de sorteio duran-
te as reuniões ordinárias. 

Até o momento, as visitas aos 
bairros têm sido muito produti-
vas. A mobilização dos moradores 
é algo a se destacar. Em todas as 

Pedidos dos moradores durante as reuniões da 
Câmara Itinerante

Campos do Raposo, Pedra Chata e Américos:
- Manutenção Semanal no abastecimento de água do Bairro
- Falta de uniforme na rede municipal de ensino
- Execesso de alunos de Cambuí nas escolas do município
- Construção de bueiros, sendo um na estrada principal, e outro na entrada da Igreja do Bairro
- Construção de canaleta para dar maior vasão ao curso d’água
- Abrigo de ônibus na pracinha
- Colocar lixeiras onde ainda não têm
- Cascalhar a estrada sempre que possível
- Fazer calçamentos em bloquetes de alguns trechos da serra, principalmente em morros
- Roçar o mato das estradas
- Calçamento de, pelo menos, 30 metros em frente a Igreja da Pedra Chata e da Igreja do Catiguá
- Colocação de hidrômetro e tratamento de água para todo o Bairro
- Buscar recursos junto ao PAC para melhorar a agricultura orgânica no município
- Melhoria no transporte escolar (superlotação nos ônibus - alunos viajam em pé)
- Contratação de monitor de transporte para dar maior segurança aos alunos

Posses, Pereiras, Ferraz e Pessegueiros:
- Melhorias periódicas na estrada principal, com cascalhamento, e manutenção nos calçamentos já existentes
- Criação de um programa de proteção de nascentes de água
- Construção de um redutor de velocidade na estrada
- Colocação de placas de sinalização para advertir os motoristas da presença de animais na via
- Atividades de lazer para a terceira idade e a instalação de uma academia ao ar livre
- Construção de uma fossa comunitária
- Limpeza dos bueiros da estrada
- Melhorias nas placas de sinalização turística
- Dar a devida atenção a estrata que dá acesso à Pedra de São Domingos
- Retorno dos atendimentos do agente comunitário de saúde e da equipe de � sioterapia

Serrinha de São Benedito:
- Melhoria das estradas de acesso ao Bairro, com capina e cascalhamento na via de rolagem
- Cercamento do campo de futebol
- Recuperação do prédio da Escola existente no Bairro, para melhor atender a comunidade quando dos aten-
dimentos da equipe do PSF, das reuniões e outras atividades
- Instalação de água e recuperação do banheiro do prédio da Escola
- Instalação de manilhas, bueiro e encabeçamento da ponte pra baixo da Igreja existente no Bairro, evitando 
enchentes
- Efetivar a instalação de lixeiras e melhorar a coleta de lixo do Bairro
- Instalação de manilhas de 80cm para a chegada do Ramos
- Legalização da documentação e calçamento do Loteamento existente no Bairro
- Retirar o quebra molas instalado no pé do morro Itaim, no acesso para a Serrinha
- Instalar academia ao ar livre no campo de futebol
- Efetuar melhorias no pátio da Igreja

Possinhas:
- Atenção especial da Secretaria Municipal de Assistência Social para o caso do senhor Luiz Carlos de Souza
- Maior divulgação dos trabalhos da Emater no município
- Ajuda aos pequenos produtores do Bairro, como a utilização do trator para auxílio nas lavouras
- Roçagem do mato a beira da estrada principal que dá acesso ao Bairro
- Manutenção do calçamento de concreto da estrada
- Possibilidade de alargamento da estrada, para que possa dar passagem para dois carros
- Fazer mutirão em cada bairro com os maquinários e servidores da Prefeitura

Vargem da Penha
- Construção de redutores de velocidade nas vias do bairro
- Melhoria no atendimento da Saúde; aumento no número de vagas para consulta com pediatra; demora no 
atendimento da � sioterapia
- Conclusão do calçamento da Rua Projetada, rua que dá acesso à Igreja e, também, estender o calçamento até 
a primeira casa do vilarejo
- Manutenção do escoamento da água da chuva na Rua Projetada
- Cobrança, por parte do Poder Executivo, à Auto Viação Cambuí, referente aos horários de ônibus
- Iluminação pública na estrada principal, pelo menos do início da estrada, perto da caixa d’água, até o centro 
do vilarejo

reuniões, um grande número de 
pessoas comparece e contribui 
com sugestões, reclamações e ou-
tras observações aos vereadores. 

Todos os pedidos feitos pe-
los moradores são transorfor-
mados em atas, que são lidas 
nas reuniões ordinárias. Cada 
bairro, também, elege seu re-
presentante para acompanhar 
a tramitação dos pedidos.
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Bairro Serrinha de São Benedito foi o primeiro local a receber a visita
da Câmara Itinerante

Reunião realizada no Bairro das Posses

Reunião ocorrida no Bairro Possinhas

Reunião no Bairro Campos do Raposo debateu, entre outros assuntos, um 
Projeto de Lei do Executivo Municipal que cede sala à Associação Orgânicos

Reunião realizada no Bairro Vargem da Penha


