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O mês de abril marca os 100 primeiros dias de mandato dos nove vereadores eleitos em
Matias Barbosa, com a maioria, sete dos nove, ocupando as cadeiras da Câmara pela primeira vez.
Nos primeiros 100 dias da nova Câmara, os vereadores discutiram diversos temas em
reuniões administrativas, audiência pública e sessões no Plenário, participaram e criaram
novas comissões, apresentaram leis e propuseram indicações solicitando providências
sobre determinado assunto ou para cobrar ações do Executivo.

PROJETOS DE LEI

Vereadores completam 100 dias de mandato
com a aprovação de matérias importantes
Uma das funções dos vereadores é legislar, isto é, criar leis e outras normas

Além dos projetos de lei, os vereadores também

para a melhoria da cidade. Até o início de abril, foram apresentados 21 projetos

apresentaram três projetos de resolução, que servem

de lei, com sugestões de novas leis ou propondo a alteração de leis existentes.

para regular atividades internas, como o funcionamento

Entre as matérias já aprovadas, destacam-se projetos ligados à área da

de órgãos do Legislativo e a criação de programas e de

Saúde ou que se relacionam ao cenário da pandemia de Covid-19: o projeto que

serviços

pela

torna obrigatória a divulgação de lista de espera por consultas, exames e

Regimento Interno, proposta pelos vereadores Anselmo

cirurgias pela Prefeitura, de autoria dos vereadores Julimar Souza, João Felipe

Leopoldino, Julimar Souza, José Carlos de Souza (Pé no

da Silva (Chopinho) e Anselmo Leopoldino (PL08/21); o que determina a aplicação

Chão) e Otávio Júlio Gonçalves Filho, que reduz o prazo

de multa a empresas por aumento abusivo de preço de produtos essenciais à

para a convocação de suplente, em caso de licença de

saúde, de autoria dos vereadores Anselmo Leopoldino e Julimar Souza (PL06/21)

vereador,

e a proposta que formaliza o ingresso de Matias Barbosa no consórcio da Frente

promulgada da Resolução nº 399, de 5 de abril de 2021,

Nacional de Prefeitos (FNP), através de protocolo de intenções firmado entre

e o novo prazo já está em vigor.

de

Câmara,

120

para

entre

30

eles,

dias.

a

A

mudança

alteração

municípios brasileiros, para a compra de vacinas para combate à pandemia de
coronavírus, medicamentos, insumos e equipamentos que sejam necessários ao
serviço municipal de Saúde (PL15/21), de autoria do Executivo.
A compra de vacinas pelo município para cumprir o cronograma de vacinação
já havia sido matéria apresentada pelos vereadores, antes do envio do projeto
pelo Executivo. Como o projeto enviado posteriormente incluía a participação de
Matias Barbosa no consórcio, o projeto de iniciativa do Legislativo foi retirado e
arquivado (PL12/21).
Vereadores durante a primeira sessão ordinária, em janeiro

A íntegra de todos os projetos pode ser consultada pela internet. Acesse: sapl.matiasbarbosa.mg.leg.br/materia

no

foi

COMISSÕES

Câmara cria três Comissões
Especiais de Estudo

SERVIÇO DE ÁGUA É FISCALIZADO
APÓS PEDIDO DOS VEREADORES

Além de sugerir e criar a legislação, os vereadores participam das
Comissões Permanentes – CLJR, CFOTC e CSPPMUC -, que auxiliam na discussão
das matérias que tramitam na Câmara. Nesses 100 dias, foram criadas outras
três Comissões Especiais de Estudo:

COMISSÃO DA COPASA
Em decorrência dos problemas do serviço de abastecimento em Matias

Formada pelos vereadores Julimar Souza, Leonel dos

Barbosa, principalmente em relação à interrupção no fornecimento e à

Santos e Weley Rodrigues (Eré), a Comissão da Copasa

qualidade da água, foi criada, em janeiro, a Comissão Especial da Copasa, para

esteve reunida com representantes da Copasa e da Cemig,
para entender o impacto da falta de energia elétrica na

assegurar a adequada prestação dos serviços.

interrupção no fornecimento de água na cidade

Uma das primeiras ações, foi a programação de nova fiscalização, pela
Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento

Após fiscalização remota, entre os meses de

Sanitário de Minas Gerais (Arsae-MG).

janeiro e março de 2021, foi publicado o
relatório

de

fiscalização

da

prestação

do

serviço de abastecimento de água da Copasa

COMISSÃO DA COVID-19

em Matias Barbosa pela Agência, que constatou

Para acompanhar a imunização contra a Covid-19, em Matias Barbosa, foi

um elevado número de reclamações de falta

criada a Comissão Especial de Estudos, garantindo o acompanhamento do Plano

d’água no município, com índices acima da

de Contingenciamento e a segurança da chegada e dos protocolos adequados

média estadual.

de aplicação do imunizante na cidade, apoiando ações seguras e conscientes no

Deixar de cumprir padrões de potabilidade

processo de vacinação, meio mais eficaz de se frear a pandemia, que já dura

da água e o plano de amostragem para o

mais de um ano no país.

controle da qualidade da água figuram entre os

Em visita à Vigilância em Saúde foram esclarecidas dúvidas a respeito da

12 itens em não conformidade apontados no

vacinação e dos critérios utilizados na imunização, sendo informados pela

relatório, que inclui ainda a falta de divulgação

responsável do setor Eva Leopoldo e Dalila Santos, técnica de enfermagem

de paralisações programadas do serviços por

responsável pela imunização, as vacinas estão sendo distribuídas conforme

mais

normas

Resoluções Normativas da ARSAE-MG.

da

Secretaria

de

Saúde

Estadual,

trazidas

na

Nota

Técnica

de

12

horas,

conforme

determinam

nº1/SES/SUBV/2021, e na Deliberação CIB-SUS/MG Nº 3.319 e que todos os

O relatório também observou atrasos no

vacinados são inscritos em tabela disponibilizada pela Secretaria Estadual de

atendimento aos prazos para execução dos

Saúde para que sejam controladas e auditadas, se preciso.

serviços de vistoria de água para ligação e
correção de vazamento de água.

Em visita, a Comissão - formada pelos vereadores Diego Milioni, Julimar Souza
e Leonel dos Santos - acompanhou a vacinação de profissionais do SAMU

COMISSÃO DA LEI ORGÂNICA
Outra Comissão Especial foi formada para estudar a revisão da Lei
Orgânica de Matias Barbosa, promulgada em 1990. A LOM precisa ser revisada

Composta pelos vereadores Anselmo Leopoldino e Julimar Souza e

para acompanhar as transformações que ocorreram desde sua promulgação e

pela vereadora Soninha Vieira, a Comissão da Lei Orgânica e demais

contribuir ainda no fortalecimento da atuação do Poder Legislativo e no
aprimoramento da função fiscalizadora da Câmara.
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vereadores estudam uma versão que atualiza os dispositivos
trazidos na lei e outra proposta que modifica e moderniza a mais
importante lei municipal
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Atuação parlamentar

Matérias legislativas
Outra frente de trabalho dos vereadores são as
indicações. Elas são sugestões feitas à Prefeitura para a
realização, principalmente, de serviços e obras na cidade.
Nos primeiros 100 dias, mais de 250 indicações foram feitas
pelos vereadores.
Os temas são variados, mas a maioria é relacionada à
melhoria da mobilidade e urbanização, como a pavimentação
de ruas, reparos em calçadas, limpeza de ruas, rios e outros
espaços e intervenções na melhoria da iluminação, além de
obras de infraestrutura para a construção ou reforma de
equipamentos esportivos, unidades de Saúde e de praças.
Os vereadores também possuem instrumentos para
fiscalizar o Executivo, como os pedidos de informação, que já

VEREADORES VISITAM UNIDADES
DE SAÚDE E DETECTAM PROBLEMAS
Com a reclamação da população sobre dificuldades
no atendimento nas unidades primárias de Saúde, em
Matias Barbosa, vereadores realizaram visitas aos
PSFs dos bairros Monte Alegre, Cedofeita, Nossa
Senhora da Penha, Centro e na Policlínica.
A falta de médicos e de atendimento para algumas
especialidades

foram

os

principais

problemas

encontrados na inspeção. A melhoria na estrutura
física também foi elencada em unidades como a do
Centro e Banheirinho.

foram 20 no período. Outra ferramenta do Legislativo são as
moções, usadas para aplaudir, repudiar ou manifestar pesar.
Nos primeiros 100 dias, foram mais de 30 moções, entre elas,
o repúdio à violência contra a mulher,

moção apresentada

pelos vereadores Anselmo Leopoldino e Diego Milioni.
O assunto motivou outra matéria no Legislativo: O projeto
de lei 10/21 que pretende tornar obrigatório trabalhar o tema
"violência

contra

as

mulheres"

nas

escolas

públicas

municipais. O projeto é de autoria dos vereadores Anselmo

As visitas, que incluíram também a Policlínica, foram feitas
pelos vereadores Julimar Souza, Diego Milioni, João Felipe da
Silva (Chopinho), Leonel dos Santos e Weley Rodrigues (Eré)

Leopoldino e Julimar de Assis e ainda tramita na Câmara.

SEGURANÇA

Reuniões administrativas

A segurança pública em Matias Barbosa também foi

PANORAMA DA SAÚDE E COMBATE À COVID-19
Vereadores realizaram reuniões com o prefeito Beto
Lopes e a diretora do Departamento Municipal de Saúde Luiza
Marques para discutir a Saúde no município e dados sobre o
coronavírus no município, as medidas que estão sendo
adotadas no enfrentamento à doença, a compra de insumos
para a vacinação e a situação das vagas para leitos Covid19.

discutida, em reunião administrativa, com representantes da
Polícia Militar, o tenente-coronel Marcelo Monteiro Pimentel,
comandante do 27º Batalhão, e o capitão Ricardo Peixoto
Freire, comandante da 33º Companhia.
Entre os assuntos da pauta, que tratou também a
necessidade de finalização da reforma do antigo Laboratório
de Veterinária, na Av. Cardoso Saraiva, para a transferência
da nova sede da Polícia, os vereadores pediram atenção e
ações pontuais nos bairros Monte Alegre, Cidade Alta, Nova
Cidade e Vista Alegre, entre outros da região.
Em outro momento, o pedido foi para o reforço da PM, no
sentido de conter a onda de violência contra templos e
espaços religiosos na cidade.

ILUMINAÇÃO PÚBLICA E OBRAS
Em reunião administrativa, com o prefeito e o diretor do
Departamento

Municipal

de

Obras

e

Serviços

Públicos,

Robledo Pacheco, os vereadores buscaram informações para
orientar a população, principalmente, quanto a ações para
atender vítimas de enchentes e sobre a iluminação pública da
cidade.
Em busca de soluções, os vereadores apresentaram fotos
e vídeos em diversos pontos de alagamento na cidade e
pediram a intervenção da Prefeitura.

SUSTENTABILIDADE
Ideias em torno de uma pauta verde para Matias
Barbosa, com políticas e projetos de preservação ambiental,
foram debatidas com representantes do grupo Ecoletivo.
A sustentabilidade é um tema que vem ganhando espaço
nas discussões, principalmente em torno da conscientização
sobre a necessidade de preservação do meio ambiente e o
seu papel na promoção da qualidade de vida da população.

22 DE AGOSTO DE 2019

Audiência pública discute
prevenção e reparação de
impactos das enchentes
A Câmara realizou audiência pública para discutir com a população
e autoridades medidas de prevenção, atenção e reparação dos
impactos e transtornos que as enchentes causam em Matias Barbosa.
A audiência teve, em maior parte, o uso da palavra por moradores da
região do antigo DNER, na estrada Soledade-Cotegipe, e do bairro
Monte Alegre, um dos bairros mais afetados com inundações na cidade.
Marcada em atendimento ao requerimento apresentado por todos os
vereadores, na busca de soluções para resolver os problemas dos locais
atingidos, também foram discutidos os alagamentos no bairro Nossa
Senhora da Penha, Ponte do Arco e Vila São Damião, durante a
audiência.

CÂMARA ARRECADA DOAÇÕES PARA VÍTIMAS

Eventos

DAS CHUVAS

MÊS DA MULHER NA CÂMARA
Em março, a Câmara preparou o Mês da Mulher, promovendo ações
que reforçam o protagonismo feminino.
O projeto “Mulheres do Legislativo”, uma iniciativa do Memorial
Histórico e Cultural do Legislativo, prestou homenagem às sete mulheres
que, até hoje, foram eleitas representantes pelo povo matiense.
Com a entrada de Matias Barbosa na Onda Roxa do Programa Minas
Consciente, do governo estadual, as rodas de conversa organizadas

Famílias do Monte Alegre, Nossa Senhora da Penha e Soledade,
que tiveram suas casas alagadas com as chuvas do início de 2021
e acumularam perdas materiais, receberam donativos arrecadados
através da campanha promovida pela Câmara.
Após as doações da população e de empresas da cidade, foram
distribuídas cestas básicas de alimentos, produtos de higiene
pessoal, materiais de limpeza, artigos de vestuário, como roupas e
calçados, e colchões para as famílias atingidas.

pelo Núcleo de Atenção ao Cidadão (NAC) e previstas para acontecer
durante o mês foram canceladas.

ENCONTRO ON-LINE ABORDA DESAFIOS DO AUTISMO
Através do Núcleo de Atenção ao Cidadão (NAC), a Câmara realizou
um encontro on-line sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA). A
live, primeira realizada pelo Legislativo matiense, é uma ação da
Semana Municipal da Consciência do Autismo, instituída através da Lei
nº 1.377, de 01 de setembro de 2017, e reuniu três convidados para
abordagem do assunto: a fonoaudióloga Amanda Jordão, especialista
em Linguagem Infantil e Autismo e terapeuta PROMPT -1, PECS, PLUS
HAND e ABA (em formação), da presidente do Grupo de Apoio a Pais e
Profissionais com Autismo (Gappa), Ariene Menezes, e do pediatra Dr.
Antônio Aguiar, mestre e especialista em Gestão em Serviços de Saúde

Com as restrições impostas pela pandemia de
Covid-19,

muitos

projetos

em

elaboração

e atualização em Autismo/PRONAS e TEA e responsável médico do

foram adiados para o segundo semestre de

Ambulatório de Autismo e Síndrome de Down no Sistema Único de Saúde.

2021. Alguns reformulados para o cenário e
outros

Aponte a câmera do seu celular ou o leitor
de QR Code para escanear o código ao lado
e ASSISTIR!

Através de uma iniciativa da Mesa Diretora - presidente Anselmo
Leopoldino, vice-presidente Julimar Souza e secretária Soninha Vieira -,
a Câmara traz uma nova forma de atuação do Legislativo matiense para
aproximar a população da Câmara Municipal.
As reuniões passaram a ser transmitidas ao vivo, através da fanpage
oficial do Legislativo no Facebook, possibilitando que centenas de
cidadãos matienses possam acompanhar os trabalhos da Casa e os
debates realizados em Plenário, em tempo real.

/camaradematiasbarbosa

projetos

inéditos

que,

em

breve,

estarão sendo executados para a população
matiense.

SESSÕES
ORDINÁRIAS:

SEGUNDAS-FEIRAS
A PARTIR DAS 19H

