
 
 
 

Conselheiro Lafaiete, 25 de fevereiro de 2021. 

 

Excelentíssimos Senhores Vereadores 

Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete 

Conselheiro Lafaiete - MG 

 

Prezados senhores 

 
Exercer cidadania no Estado Democrático de Direito e zelar pelo cumprimento das leis  

em prol do bem-estar e da qualidade de vida do cidadão contribuinte, capaz de torná-lo 

uma pessoa mais digna, deveria ser louvada e incentivada pelas autoridades 

constituídas. 

 

Infelizmente, isto não aconteceu neste município, quando da aprovação do aterro 

sanitário, onde fomos consideram inimigos das autoridades constituídas, das 

administrações municipais consorciados e até do Ministério Público, por sermos contra 

a implantação do aterro sanitário na localidade Alto da Varginha, num remanescente de 

Mata Atlântica, um dos biomas mais importante do planeta, pela relevância da 

variedade de fauna e flora, próximo à três (3) nascentes que dão origem ao córrego do 

Souza, na época tido como de classe I (com água própria pra consumo humano), 

desobedecendo a Constituição Federal em seu artigo 225, §1º IV e §4º, bem como a Lei 

n. 11.428/06.  

 

Aquele empreendimento somente foi concebido, devido na época, o peso do poder 

político dos municípios consorciados no ECOTRES, quando os prefeitos e a maioria 

dos vereadores deles, serem do mesmo partido do presidente da república. Bem como 

do senador da república que conseguiu os recursos e do governador do Estado de Minas 

Gerais. 

 

Tão forte, que sequer passou pela apreciação e análises do CODEMA. As ordens dos 

licenciamentos, vinham diretamente da SUPRAM do Estado. 

 

Como a AMALPA não se deixou manipular, apoiando à aquele absurdo, criaram o 

CODAP, com semelhante atribuições, para os devidos suportes, o qual permanece até o 

presente momento. 
 

Como já demonstrei aqui, na época, estava em fase de implantação, uma BIOUSINA 

pela então REGAFE – Reciclagem Industria e Comercio Ltda, com área doada por esta 

Câmara Municipal no distrito industrial de Gagé deste município, onde já haviam 

investidos, mais de R$ 100 mil em projetos, máquinas e implementos. 

 

 

ONG RECICLAR 
 

Do lixo tudo se recicla em benefícios 

 



Foi sugerido o aproveitamento temporário do aterro licenciado de Congonhas, o qual se 

localiza à aproximadamente 10 km do centro da cidade, em local adequado e de fácil 

acesso rodoviário, para que recebesse o lixo das cidades consorciadas, onde inclusive, já 

se praticava e pratica a reciclagem. 

 

Por esta razão, Congonhas não aterra seu lixo no aterro sanitário do ECOTRES. 

 

domiciliares das cidades de Conselheiro Lafaiete, Congonhas e Ouro Branco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vista panorâmica do aterro sanitário de Congonhas, com baias para reciclagem e lagoa para tratamento do 

chorume, onde até hoje, Congonhas continua depositando seus RSDs (lixos). 
 

As desculpas de que a usina de reciclagem no aterro sanitário do ECOTRES, tiraria 

emprego e renda dos catadores de lixo, são infundadas, pois no aterro sanitário de 

Congonhas, isto acontece de forma harmoniosa. 

 
Caminhão da coleta seletiva do lixo da vizinha Congonhas. 



.  

Matérias primas separados e enfardados para comercialização no aterro de Congonhas. 

 

 
Visita técnica de supervisão realizada pelos competentes funcionários da Prefeitura 

Municipal de Congonhas 

 

 



Tendo em vista o esgotamento da vida útil do aterro sanitário original do Alto da 

Varginha, previstos para o ano de 2033, à supressão de mais remanescentes de mata 

atlântica e, das contaminações já consolidadas no seu entorno, infelizmente no 

momento, não existe outra alternativa imediata, senão a expansão de mais uma célula no 

referido aterro. 

 

 
 

Vista aérea do aterro sanitário, na localidade Alto da Varginha, deste município. 

 

Todavia, para que esta expansão permita uma vida útil por mais treze (13) anos, o 

referido aterro sanitário, somente suporta receber lixo das cidades consorciadas. 

 

Pelos razões acima expostas, a ONG RECICLAR conhecedora dos danos ambientais e 

econômicos que se aproximam, ainda enquanto há tempo de socorro, pede 

encarecidamente aos senhores vereadores desta casa, ações para suspensão 

imediatamente do recebimento de lixo das cidades não consorciadas, que em nada 

beneficia nosso município. Também, que façam valer os recursos públicos investidos 

em reciclagem no referido aterro sanitário, objetivando proteger o meio ambiente, 

retornando importantes matérias primas pro mercado, gerando emprego e renda para os 

catadores de lixo dos municípios consorciados. 

 

Conselheiro Lafaiete, 25 de fevereiro de 2021. 

 

Eng. Antonio de Almeida Passos 

          ONG RECICLAR. 


