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Agora é Lei!
FILA ZERO:
LEI BENEFICIA
PESSOAS
DIAGNOSTICADAS
COM CÂNCER
Autor do PL17/21: Julimar Souza
Lei nº 1495, de 25 de maio de 2021

JOGOS
ESCOLARES:
LEI COM FOCO
EM ESPORTE E
EDUCAÇÃO É
SANCIONADA
Autor do PL11/21: Diego Milioni
Lei nº 1496, de 26 de maio de 2021

VIOLÊNCIA
CONTRA A
MULHER:
LEI INCLUI O
TEMA NO
CURRÍCULO
ESCOLAR

Apelidada de Fila Zero, a matéria aprovada pela Câmara e sancionada pelo
Executivo tem o intuito de diminuir a espera por atendimento médico e
realização de exames para pacientes diagnosticados com câncer.
Para o cumprimento, o Executivo deverá formular e implantar uma política
municipal de priorização do atendimento desses pacientes, nas unidades de
Saúde de Matias Barbosa.
A matéria vem reforçar a necessidade de adoção de medidas para agilizar
o diagnóstico, possibilitando que o tratamento seja iniciado no prazo máximo
de 60 dias, como previsto na Lei Federal nº 12.732, de 22 de novembro de 2012.

Com o objetivo de promover intercâmbio sócio desportivo da juventude e
formar jovens atletas, a Câmara aprovou e foi sancionada a lei que institui os
Jogos Escolares Municipais, em Matias Barbosa.
Os Jogos deverão ser disputados, anualmente, durante o calendário escolar,
sob a organização da Prefeitura. Poderão participar estudantes do 5º ano, com
até 12 anos, de todas as escolas municipais e particulares, sediadas na cidade.
Futsal, futebol de campo, queimada mista, corrida – 50 e 100 metros -, xadrez
e dama são as modalidades previstas, cada uma com seu regulamento próprio.
Outras modalidades de competição poderão ser incluídas.

A promoção da igualdade de gênero é uma das propostas contidas na
matéria que passou pelas Comissões e pelas votações na Câmara, recebendo
duas emendas da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, e foi sancionada
pelo prefeito.
De acordo com a proposta, que pretende impulsionar a reflexão entre a
comunidade escolar, o registro de ocorrências e denúncias de casos de violência
contra a mulher, nos órgãos competentes, e as medidas protetivas previstas na
Lei Maria da Penha são pontos a serem abordados com os estudantes, a partir
Autores do PL10/21:
Anselmo Leopoldino e Julimar Souza
Lei nº 1497, de 01 de junho de 2021

do 4º ano do Ensino Fundamental.

ESTAMOS NO INSTAGRAM!
Através de uma iniciativa da Mesa Diretora - presidente Anselmo
Leopoldino, vice-presidente Julimar Souza e secretária Soninha
Vieira -, a Câmara lançou um novo canal de comunicação com a
população: a sua conta no Instagram – rede social gratuita para
compartilhamento de fotos e vídeos.
A intenção é oferecer ao cidadão mais um canal de aproximação
com a Casa, e ampliar, cada vez mais, os canais de comunicação.

SIGA O PERFIL OFICIAL

DA CÂMARA DE MATIAS
BARBOSA NO INSTAGRAM.
@CAMARADEMATIASBARBOSA

COMISSÕES
COMISSÃO DA COVID-19

COMISSÃO DA COPASA

CÂMARA VOLTA A COBRAR
MELHORIAS DA COPASA

SERVIÇO DE ÁGUA
VEREADORES

É FISCALIZADO
BUSCAM

APÓS PEDIDO DOS VEREADORES

ESCLARECIMENTOS SOBRE
VACINAS SOB SUSPEITA
A Comissão Especial de Estudo da Vacinação Covid19, formada pelos vereadores Diego Milioni, Julimar
Souza e Leonel dos Santos, e o presidente da Câmara
Anselmo

Leopoldino,

estiveram

em

visita

à

Superintendência Regional de Saúde de Juiz de Fora
(SRS-JF) em busca de informações técnicas a respeito
da

vacinação

e

da

análise

das

1.339

doses

de

imunizantes sob suspeita de estarem comprometidas,
após falha elétrica na câmara de armazenamento da
Policlínica, no dia 3 de junho.
O superintendente da SRS-JF, Gilson Lopes, e a
Participaram da reunião, os representantes da Copasa, os vereadores integrantes da

coordenadora do Núcleo de Vigilância Epidemiológica,

Comissão da Copasa – Julimar Souza, Leonel dos Santos e Weley Rodrigues, o presidente da

Cimaria

Câmara Anselmo Leopoldino, e a secretária da Mesa Diretora, Soninha Vieira

AztraZeneca/Fiocruz e 110 doses de CoronaVac foram

A Comissão Especial de Estudo da Copasa, criada em janeiro para averiguar
a prestação de serviço de abastecimento de água, em Matias Barbosa, esteve
reunida, em junho, com representantes da concessionária.
O objetivo do encontro era recolher informações atualizadas,
principalmente relacionadas à correção de itens em não conformidade na

Vieira,

confirmaram

que

1.229

doses

da

informadas no Formulário de Registro de Ocorrência em
Imunobiológico,

sob

suspeita

de

viabilidade,

em

decorrência da alteração de temperatura.
ACOMPANHAMENTO DA VACINAÇÃO

prestação do serviço, apontados no relatório de fiscalização da Agência

Questionados sobre ferramentas de consulta e

Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário

acompanhamento da imunização, a SRS-JF destacou o

de Minas Gerais (Arsae-MG), concluído em março.

Vacinômetro

Os representantes da Copasa - o encarregado de sistemas Eduardo Machado

(https://coronavirus.saude.mg.gov.br/vacinometro),

Coutinho, o engenheiro de operação Edson Affonso Azzi, e o assistente

sistema público do Estado, no qual é informado o

administrativo Cláudio César Avila, representante da Gerência Regional da

número de doses enviadas ao município e o de doses

Copasa - informaram que algumas ações já foram realizadas. A Comissão

aplicadas. O quantitativo de 1ª e 2ª doses aplicadas é

aguarda o envio dessas informações para concluir seu relatório final.

repassado pelo Departamento Municipal de Saúde e é

Outro ponto abordado durante o encontro foi a realização de pesquisa de
satisfação, para análise do que pode ser melhorado, ouvindo a população sobre

atualizado no Vacinômetro do Estado “praticamente em
tempo real”.

a qualidade no atendimento, fornecimento e na qualidade de água. O pedido
será formalizado pela Câmara e encaminhado à gerência regional da Copasa.
A fiscalização teve início, em janeiro, após videoconferência que reuniu
vereadores e representantes da Arsae-MG, e que teve como uma das principais
pautas a programação dessa nova fiscalização da Agência nos serviços
prestados, pela Copasa, na cidade.

Vereadores em visita à Superintendência Regional de Saúde SRS-JF

COMISSÃO DA SEGURANÇA

COMISSÃO VISITA MINISTÉRIO PÚBLICO E CONSELHO TUTELAR
Em visita ao Ministério Público, a Comissão Especial de Estudo da Segurança
Pública, composta pelos vereadores Leonel dos Santos, Julimar Souza e Diego
Milioni, estreita laços, visando a melhoria da segurança pública em Matias
Barbosa, e dá início à discussão de propostas que envolvam também as demais
cidades na Comarca: Simão Pereira, Belmiro Braga e Santana do Deserto. Já em
visita ao Conselho Tutelar conheceram melhor as demandas do Conselho.

CÂMARA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA
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No Conselho Tutelar, a Comissão foi recebida pelas conselheiras Fernanda
Oliveira, Michelle Marciano, Leci Neves, Fátima da Silva e Cristiane Candiá

DEMAIS VEREADORES:
DIEGO DAMASCENO MILIONI
JOÃO FELIPE DA SILVA
JOSÉ CARLOS DE SOUZA PASCHOA
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MRS SINALIZA REALIZAÇÃO DE OBRAS SOLICITADAS

PELOS VEREADORES PARA O SEGUNDO SEMESTRE

DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES DA
ZONA DA MATA E FORTALECIMENTO
DAS CÂMARAS DA REGIÃO
O fortalecimento das câmaras municipais da Zona
da Mata e Vertentes, e o desenvolvimento da região
são

propostas

ordinária

da

apresentadas,
Câmara

de

durante

Matias

sessão

Barbosa,

pelo

presidente da Câmara Municipal de Juiz de Fora,
Juraci Scheffer, que fazem parte do Plano Estratégico
2021-2022 do Legislativo juiz-forano.
A melhoria da segurança das estradas regionais,
Após solicitação dos vereadores, em videoconferência, em abril, uma

e, na Saúde, a ampliação de leitos hospitalares em

equipe liderada pelo consultor de relações institucionais da MRS Logística,

Juiz de Fora, que atendem as cidades vizinhas, estão

Sérgio Carrato, esteve em Matias Barbosa para uma visita técnica, para a

entre

análise das demandas apontadas pelos vereadores para intervenções da

desenvolvimento da região.

as

ações

citadas,

importantes

para

o

concessionária na cidade.
A adequação de acessibilidade no pontilhão de acesso à comunidade
Beira-Linha, com a colocação de rampa ao lado da guarita, a colocação de
tela de proteção e a troca do piso do pontilhão estão entre os
investimentos que ocorrerão a partir deste segundo semestre.
A construção de passeios, assim como a reconstrução de outros, como o
da margens do córrego São Fidélis, no Parque dos Sabiás, além da
disponibilização adequada de vagas de estacionamento ao lado da linha
férrea, no bairro Soledade, também estão entre as ações sinalizadas para

Com a presença de todos os vereadores de Matias Barbosa, a
visita foi feita após convite do presidente Anselmo Leopoldino,
estendido à presidente da Câmara de Belmiro Braga, Rechiane

este ano.
A visita foi acompanhada pelo presidente da Câmara Anselmo
Leopoldino e pelos vereadores Diego Milioni e Weley Rodrigues (Eré).

Janeiro, e ao ex-vereador e presidente da Câmara de Matias
Barbosa, pelo biênio 2015-2016, Marcos Martins

ENCONTROS

Reuniões administrativas

LEVANTAM

DEMANDAS

DO

CONSELHO TUTELAR

REUNIÕES COM MÃES DISCUTEM DEMANDAS DE CRIANÇAS
E ADOLESCENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS
Durante a pandemia, os desafios vividos por famílias com crianças com
necessidades especiais, entre elas aquelas com autismo e Síndrome de
Down, foram intensificados. A falta de terapia e de interação social
interferem no desenvolvimento das crianças, que podem acabar regredindo
na aprendizagem.
Com o propósito de construir políticas públicas voltadas para crianças
e adolescentes com necessidades especiais, o Núcleo de Atenção ao
Cidadão da Câmara (NAC) coordenou uma série de encontros para
conhecer e tratar demandas de famílias que vivenciam esse desafio.

Reunião que contou com a presença de conselheiras, vereadores e o subtenente da Polícia Militar Luciano Henrique de Souza

Em reunião administrativa, intermediada pelo Núcleo de
Atenção ao Cidadão, da Câmara,

as conselheiras tutelares

destacam a necessidade de acesso a um carro da Prefeitura,
disponível para os trabalhos do Conselho Tutelar, e de suporte
reforçado do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente
(CMCA).
A implantação do programa “Família acolhedora” e a criação
do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS, em Matias Barbosa, foram apontadas como medidas
necessárias para garantir uma melhora nos atendimentos e na

Além de vereadores, os encontros estão sendo acompanhados por equipes dos
departamentos municipais de Educação, Promoção Social e Saúde

tratativa de providências de forma adequada.

CÂMARA REALIZA LANÇAMENTO OFICIAL DA
EDIÇÃO 2020/2021 DO PARLAMENTO JOVEM
DE MINAS
A Câmara Municipal lançou, oficialmente, em Matias Barbosa, a
edição 2020/2021 do Parlamento Jovem de Minas. Neste ano, o
tema desenvolvido junto aos estudantes do ensino médio é "Meio
Ambiente e desenvolvimento sustentável".

Lançamento reuniu estudantes, vereadores, o prefeito Beto Lopes e Ana Paula Mares
Guia, extensionista da Emater-MG, que promoveu um bate papo sobre o temática do ano

22 DE AGOSTO DE 2019

Eventos

CAMPANHA ARRECADA 120 CESTAS BÁSICAS

ENCONTRO

ON-LINE

DESTACA

O

IMPACTO

DA

PANDEMIA NO ENFRENTAMENTO DE VIOLÊNCIAS
CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE
A Câmara realizou a entrega de 120 cestas básicas, artigos
de higiene e de limpeza, recebidos através da Campanha
Solidária, realizada durante maio.

Para envolver a sociedade na discussão e em atividades de

As doações, feitas por pessoas físicas e empresários da

prevenção ao abuso e exploração sexual infantojuvenil, a Câmara

cidade, arrecadou, além das cestas: seis quilos de arroz, dois

Municipal de Matias Barbosa, através do seu Núcleo de Atenção ao

quilos de feijão, 36 litros de leite, 24 unidades de limpador

Cidadão (NAC), promoveu um encontro on-line, reunindo especialistas

multiuso, 24 de detergente, oito litros de água sanitária e 30

para discutir o tema, no Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração

frascos de shampoo+condicionador que foram distribuídos

Sexual de Crianças e Adolescentes, 18 de maio.

para instituições que atendem pessoas em vulnerabilidade

Claudinei Lima, sociólogo do NAC e conselheiro estadual dos Direitos

social, em situação agravada pela pandemia do Covid-19.

da Criança e Adolescente, Elenir Braga, assistente social e integrante

As instituições são reconhecidas no atendimento à

do Fórum de Enfrentamento à Violência Doméstica, Abuso e Exploração

população matiense, sendo elas: Centro Comunitário, Instituto

Sexual de Crianças e Adolescentes de Minas Gerais – FEVCAMG, e a

Padre Antônio, Conselho Tutelar, Lactário de Matias Barbosa,

conselheira tutelar de Matias Barbosa Fernanda Oliveira foram os

Centro de Tratamento Peniel, Fazenda Esperança, APAE-JF,

convidados do encontro que foi transmitido no Facebook da Câmara.

Grupo de Apoio a Pais e Profissionais de Pessoas com Autismo
(Gappa-JF) e Centro de Recuperação Juiz de Fora Contra as

ENCONTRO ABORDA O EMPREENDEDORISMO NA

Drogas.

PANDEMIA
Através da Sala Mineira do Empreendedor, a Câmara realizou um

CÂMARA SE REÚNE COM PRODUTORES RURAIS

encontro on-line, em maio, para discutir o Empreendedorismo, durante
a pandemia.
Os convidados foram o administrador Gustavo Magalhães,
especialista

em

marketing,

gestão

empresarial

e

gestão

de

cooperativas, gestor de projetos de desenvolvimento e professor de
planejamento estratégico, planejamento de marketing e ferramentas de
consultoria, e a advogada e empresária Marcelle Oliveira, fundadora da
franquia MultSaúde.
A roda de conversa teve como convidados Ana Paula Mares Guia, extensionista da
Emater-MG, o vice-prefeito de Matias Barbosa, Maurício dos Reis, e Pedro
Victoreto, diretor do Departamento Municipal de Agricultura e Meio Ambiente

ELABORAÇÃO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS
Neste ano, as Câmara analisam três projetos de lei que tratam do

Com a proposta de ouvir as necessidades dos produtores rurais

sistema orçamentário e organizam as despesas da cidade – o Plano

de Matias Barbosa e discutir políticas públicas voltadas ao setor, a

Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei

Câmara promoveu um encontro, em parceria com a Prefeitura e

Orçamentária Anual (LOA).

com Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas

Para qualificar ainda mais a elaboração dessas peças orçamentárias,
um curso,

Os produtores expuseram suas principais demandas, como a

Idalina Caputo, contadora e consultora contábil da Câmara,

manutenção e segurança das estradas, acesso à crédito e

a Câmara, através de sua Escola do Legislativo, promoveu
com

Gerais (Emater-MG).

reunindo vereadores da região e servidores.
A LDO 2022 já foi encaminhada pelo Executivo e segue tramitação na

equipamentos agrícolas.
O principal pedido foi o retorno da feira livre em Matias
Barbosa, colocada como um ambiente não só em que produtores

Câmara.

RODA DE CONVERSA SOBRE DROGAS
Ex- dependentes, Evandro da Silva e Robson Muchick deram seu
depoimento, em roda de conversa promovida pelo Núcleo de Atenção ao
Cidadão da Câmara (NAC), detalhando momentos difíceis quando ainda
usuários de drogas, sobre a recuperação, a importância dos grupos de
apoio e a reinserção social; já o modelo psicossocial das comunidades

locais podem comercializar a produção, movimentando a economia
e oportunizando a agricultura familiar, mas também um local de
socialização, troca de experiências e conhecimento.
Uma nova reunião foi agendada com a Associação de
Produtores e o Poder Público, para que, através de uma construção
coletiva, seja regulamentado o funcionamento da feira, levando em
consideração o momento de pandemia.

terapêuticas foi abordado pelo psicólogo Pedro Piazzi e pelo pastor
Anderson Fernandes, do Centro de Tratamento e Apoio a Dependente
Químico Peniel CETAP, que falaram de suas experiências na recuperação
de dependentes, e colocam o álcool, como o responsável pelo primeiro
contato de jovens e crianças com o uso de drogas.
O encontro reforçou a impacto das drogas na dinâmica familiar e a
importância do suporte da família na recuperação da dependência.
A roda de conversa sobre drogas é uma iniciativa do Movimento de Combate às Drogas, no âmbito do Legislativo, instituído pela Resolução nº339, de 20 de dezembro de 2012

Todos os projetos podem ser consultados pela internet. Acesse: sapl.matiasbarbosa.mg.leg.br/materia

