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Nota ao leitor:

O objetivo desse livro é esclarecer a sociedade 
sobre as atribuições e o funcionamento da Câmara 
Municipal. Afinal, muitas vezes não sabemos quais 

funções são tarefas do prefeito e quais são as funções 
dos vereadores da nossa cidade, por exemplo. Por isso, 

conhecer melhor como funciona a Câmara Municipal 
é essencial para exercermos plenamente nossa 

cidadania na sociedade democrática.

Câmara Municipal de Matozinhos-MG 

Entre em contato conosco:

(31) 3712-1169

facebook.com/camaramatozinhos

youtube.com/camaramatozinhos



Lagoa Várzea da Pedra
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Em grande parte dos regimes democráticos modernos, incluindo 
no Brasil, a forma de democracia que opera é a representativa, 
onde os cidadãos votam para escolher seus representantes. O 
voto é um direito assim como um dever do cidadão brasileiro, 
sendo, de um lado uma forma de expressão democrática, e 
de outro uma obrigação datada na Constituição de 1988.

Democracia



A teoria dos três poderes
Para que a democracia funcione, é necessária uma estrutura 
composta por três poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário. O 
equilíbrio entre esses é uma importante ferramenta para a democracia, 
pois cada um deles têm funções específicas, são independentes 
entre si e, ao mesmo tempo, devem fiscalizar uns aos outros.

Vamos entender um pouco melhor a divisão entre os 
três poderes, abordando as funções de cada um dos 
representantes da sociedade dentro do governo.
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» Os três poderes: 
Quem os compõe? O que eles fazem? 

1 - Executivo
• Presidente da República

• Governadores 

• Prefeitos

Como o nome mesmo já diz, cabe a esse poder 
EXECUTAR as leis, devendo ainda:

• Administrar as finanças públicas, cobrar impostos e 
decidir onde as verbas arrecadadas serão investidas;

• Planejar as escolas, hospitais e praças que 
serão construídas com o dinheiro público;

• Quais obras e programas deverão ser implantados e em 
que local das diferentes áreas, abrangendo: educação, 
segurança, cultura, esporte, lazer, saneamento básico, 
meio ambiente, infraestrutura, assistência social, etc.

Prefeitura de Matozinhos
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Cabe ao poder Legislativo:                                            

•  Elaborar as leis que deverão ser cumpridas 
pelo poder executivo, pelos cidadãos e pelas 
organizações públicas e privadas.

• Fiscalizar o poder executivo.

• Votar leis orçamentárias, que definem 
como serão aplicados os recursos.

• Julgar as ações dos membros do poder 
executivo e do próprio legislativo.

Saiba mais

Os deputados federais e senadores são responsáveis por criar leis 
como o Código Civil, o Código do Consumidor e o Código Penal, 
normas essas aplicadas em todo o país.  Já os deputados estaduais 
elaboram leis voltadas para uma unidade federativa, por exemplo, 
os deputados estaduais de Minas Gerais que votam a respeito dos 
valores que pagaremos de IPVA ou qual o valor do ICMS cobrado 
em nosso alimento dentro dos limites do estado. Já as leis próprias 
de cada município ficam a cargo dos vereadores, como o Código de 
Posturas, que define desde regras para a instalação de indústrias 
até as normas de convivências relativas ao silêncio na cidade.

Câmara Munipal de Matozinhos

2 - Legislativo
Senadores, Deputados federais, Deputados estaduais e Vereadores.
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3 - Judiciário
• Juízes

• Desembargadores

Ao poder Judiciário é designada as tarefa de:

• Garantir o cumprimento da Constituição Federal.

• Zelar para que os cidadãos e os poderes 
executivo e legislativo não descumpram a lei.

• Julgar, quando necessário, com base nas 
normas legais para que a lei seja cumprida.

Interior do Supremo Tribunal Federal

10 Câmara Municipal
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A Câmara Municipal tem a responsabilidade de elaborar leis que de 
fato auxiliem o desenvolvimento da cidade, levando em conta suas 
especificidades, mas que não sejam contrárias às leis federais e estaduais.  

• Plenário: é composto por todos os vereadores, são as chamadas 
“reuniões de câmara” ou sessões, sendo este o seu órgão maior.

• Mesa diretora: eleita pelo plenário e responsável por 
ordenar e gerir a câmara. Suas atribuições específicas 
são definidas pela Lei Orgânica do município.

• Bancadas: são formadas por vereadores de partidos com 
representação na câmara e são representadas por um 
líder. Este grupo se organiza para defenderem juntos 
projetos, proposições e necessidades comuns.

• Comissões: podem ser temporárias ou permanentes, sendo que 
as regras para instalação e definição das atribuições de cada uma 
delas são determinadas pelo regimento interno. As comissões 
permanentes duram para além do período das legislaturas, são elas: 

» Comissões permanentes: Comissão de Constituição e 
Justiça, a Comissão de Economia e de Finanças, Comissão 
de Agricultura, Comissão de Educação, entre outras. 

» Comissões temporárias: Têm um objetivo 
determinado, como um inquérito, por exemplo. 

Cabe às Comissões a tarefa de emitir pareceres nas 
proposições (projetos de lei, proposta de emenda à Lei 
orgânica, parecer, emenda, etc) da sua área de competência.

Fonte: Senado Federal; Secretaria Especial do Programa Interlegis

A atuação da Câmara Municipal
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A atuação dos Vereadores

O Vereador cria as leis em prol da cidade, fi scaliza o prefeito 

e seus funcionários. Existem diversas atribuições que são 

fundamentais no exercício de um bom mandato.

São elas:

• Atividade de gabinete: é o local em que o parlamentar recebe 

seus eleitores, onde ele pode ouvir os problemas enfrentados pela 

população, negociar com o executivo a solução dos problemas, e 

buscar apoio junto a deputados estaduais e federais. Deve ainda 

planejar as atividades políticas com seus assessores, quando for o 

caso, para que novos projetos de lei possam ser elaborados a fi m 

de trazer melhores benefícios ao município. É também trabalho do 

gabinete do vereador a constante fi scalização do poder executivo, 

estando em contato com as diversas áreas da administração, como 

a saúde, a educação, obras públicas, entre outras, com o objetivo de 

verifi car se realmente o dinheiro público está sendo bem empregado.

• Participação no plenário: um bom vereador participa das sessões da 

câmara debatendo ideias e defendendo suas propostas. Na sessão, 

ele vota a favor ou contra os projetos de lei, além de integrar as 

comissões que compõem a casa legislativa. Nas comissões o vereador 

deve estudar a fundo o projeto de lei, verifi car sua real viabilidade e 

discutir suas opiniões com os demais membros daquela comissão.

• Ação partidária: O vereador deve agir conforme os ideais de seu 

partido, reunindo sempre com os seus colegas de partido e de bancada, 

bem como com os demais fi liados de sua legenda partidária.

• Elo do povo com o governo: o vereador deve ter um profundo 

conhecimento das necessidades e dos problemas da população, pois 

faz parte de seu trabalho fazer a ligação entre o povo e a administração 

pública, fazendo indicações e reivindicações junto ao poder executivo. 

Pode ainda o vereador encaminhar indicações ao Executivo, ou seja, 

sugestões de ações que atendam às necessidades da população.
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Fique sabendo!
Além da Lei Orgânica Municipal, outras leis próprias de cada município 

são elaboradas pela Câmara de Vereadores e são essenciais para 

as atividades do legislativo bem como para a manutenção da 

harmonia social nas cidades Brasil afora. Vamos conhecê-las:

- REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA

É uma norma interna, ou seja, deve ser cumprida apenas pela Câmara 

Municipal, que fala sobre todas as atribuições dos órgãos da Câmara, 

envolvendo suas funções legislativas, fi scalizadoras e administrativas.

- PLANO PLURIANUAL - PPA

Trata o conjunto de objetivos que a Administração Municipal quer 

atingir num período de quatro anos.  A partir dele, são elaboradas duas 

outras importantes leis, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que trata dos 

recursos a serem gastos para atingir os objetivos previstos no PPA; e a Lei 

Orçamentária Anual, que defi ne quanto de cada recurso estará disponível 

para cada setor da administração pública. Daí reside a importância dessas 

leis, pois, mesmo que a Prefeitura tenha recurso em caixa, se essa verba 

não estiver prevista no PPA ou na Lei Orçamentária, ela não poderá ser 

gasta. Ou seja, se o prefeito quiser utilizar um recurso previsto para área 

da saúde na educação ele será impedido tendo em vista as prerrogativas 

dessa lei! Logo, é muito importante o planejamento orçamentário municipal, 

só assim é possível garantir a melhor utilização do dinheiro público.

- CÓDIGO DE POSTURAS 

É nesta lei que estão reunidas as questões particulares da 

cidade, como a permissão dos bares e restaurantes ocuparem 

as calçadas com mesas, a possibilidade de fechamento das ruas 

para eventos públicos, o comércio de vendedores ambulantes, a 

divisão em bairros comerciais e residenciais, entre outras.

Centro da cidade de Matozinhos



 Igreja Matriz Do Senhor Bom Jesus - Matozinhos/Mg
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- CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL 

Existem alguns impostos que são de responsabilidade municipal, 
como o IPTU, e o IPVA, por exemplo. Para definir os valores a 
serem cobrados nesse tipo de tributo, a administração pública 
segue as normas do Código Tributário Municipal, este por 
sua vez também é votado e aprovado pela Câmara.

- PLANO DIRETOR

Mais comum em cidades maiores, essa lei define o comportamento do 
crescimento da cidade, a construção de novos loteamentos e bairros, etc.

Atenção!

Decidir quais ruas da cidade serão pavimentadas, construir escolas 
ou hospitais, contratar diretamente algum serviço público para a 
população, são funções do Poder Executivo, neste caso o Prefeito. 
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A lei municipal: da proposição à aprovação

A Constituição Federal determina as etapas que os projetos de leis 
municipais devem percorrer até tornarem-se de fato Lei municipal. O 
projeto deve passar por dois turnos de votação, com intervalo mínimo 
entre eles de dez dias. Confira o percurso de um projeto dentro de 
uma câmara de vereadores.

Projeto de Lei

1. Pode ser apresentado para a câmara por vereador, prefeito, 

por comissão ou por 5% do eleitorado. O texto passa pela 

análise de comissões, que emitem um parecer.

2. O projeto então passa pelo primeiro turno, quando é apresentado 

pelo seu redator ao plenário e é discutido pelos vereadores.

3. No 1º turno, pode ser aprovado ou não. Caso seja rejeitado, o texto é 

arquivado. Se continuar em tramitação, emendas podem ser propostas 

nesse momento pelos vereadores, prefeito, comissão ou 5% do 

eleitorado, e assim retorna às comissões para emissão de um parecer.

4. Aprovado em 1º turno, é apresentado ao plenário no 2º turno, e as emendas 

também são discutidas, caso existam. A decisão definitiva de aprovação 

ou rejeição é tomada, e neste último caso, o projeto é arquivado.

5. Se aprovado em 2º turno, é encaminhado para a Comissão de Legislação 

e Justiça para que seja feita a redação final com ajustes de linguagem 

e à técnica legislativa, tornando-se assim, uma proposição de lei.
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Proposição de Lei

6. É encaminhada ao prefeito, que pode vetar ou aprovar o texto.

7. Se a proposição for vetada, a matéria retorna para uma comissão 
especial composta por vereadores para analisar o motivo da 
decisão contrária do executivo e emitir um parecer para auxiliar 
a Câmara Municipal  a votar contra ou a favor do veto, podendo 
assim  ser arquivada ou ser promulgada pela Câmara.

Lei

8. No caso de aprovação, ocorre o processo de promulgação, 
em que a proposta de lei é aprovada, recebe um número e 
é assinada pelo prefeito. A nova lei então é publicada no 
diário oficial do município, e passa a fazer parte do conteúdo 
legislativo que visa melhorar a vida coletiva dos cidadãos.

• Parecer: Documento com as considerações 
sobre o texto em análise.

• Emenda: Alteração na forma ou conteúdo do 
texto, podendo substituir, modificar, adicionar 
ou excluir dispositivos ao projeto de lei.

• Veto: Discordância do chefe do 
poder executivo à proposição de lei 
encaminhada à sua apreciação.

• Promulgação: Ato de tornar válida a lei.

Entenda 
melhor
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Vale lembrar que todas as 
leis começam por um projeto 
que deverá ser elaborado de 
forma clara e objetiva a todos 
que quiserem entender suas 
proposições. Assim, no caso dele 
vir a se efetivar enquanto uma lei, 
esta será entendida por todos os 
cidadãos, independente do nível de 
instrução ou classe social.  Afinal, 
esse é o espírito da democracia, 
a participação de todos!
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Conheça os tipos de projetos 
que podem ser apresentados 
pelos vereadores:
a) Projeto de Emenda à Lei Orgânica;

A Lei Orgânica é a principal lei do Município, nela estão as principais 
atribuições tanto do Poder Executivo como do Poder Legislativo. 
Assim, para um projeto de emenda, ou seja, de modificação desta lei, 
o processo é mais detalhado, tendo que passar por duas votações 
com um intervalo, chamado interstício, de pelo menos dez dias entre 
uma e outra. Quem promulga a Lei Orgânica é a Mesa Diretora.

b) Projeto de Lei;

A lei pode ser complementar ou ordinária, ela existe para regular 
as relações entre a Administração e o Povo, geralmente criando 
normas a serem seguidas pelos cidadãos e/ou pelo poder público. 
Por exemplo, uma lei que modifica o tamanho de lotes em um 
loteamento cria uma obrigação tanto para os novos empreendedores, 
que deverão seguir a nova legislação como para a administração 
pública que tem a responsabilidade de fiscalizar sua execução. 
Essa lei deve ser votada e apresentada para o Prefeito, ou seja, 
sancionar ou vetar a lei. Assim, quem promulga as leis é o Prefeito.

c) Projeto de Decreto Legislativo

Os Decretos Legislativos são atos com força de lei que 
dependem apenas da Câmara Municipal sua aprovação, não 
precisa ser levado ao Executivo para sancionar ou vetar. Tratam 
de fatos de interesse da própria Câmara, mas com influência 
externa, como, por exemplo: a aprovação das contas do 
Prefeito, concessão de título de honra ao mérito, ou o decreto 



Sessão Ordinária
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de ponto facultativo para os funcionários da Câmara.

d) Projeto de Resolução.

Da mesma forma que o Decreto Legislativo, a Resolução 
trata de assuntos da própria Câmara, só que neste 
caso, assuntos internos, sem infl uência externa.

São exemplos de resolução: a criação do Regimento Interno e suas 
emendas, organização dos trabalhos da Câmara, concessão de licença 
aos Vereadores e edição de normas internas dentre outras. Quem 
promulga o Decreto Legislativo e a Resolução é o Presidente da Câmara.



Vereadores: a ponte entre o executivo 
municipal e os cidadãos.

Além de fiscalizar os gastos da prefeitura e a atuação do 
prefeito, os vereadores também podem fazer a ligação entre 
as demandas dos eleitores e a prefeitura municipal. 

Por meio de um recurso chamado de “indicação” os vereadores 
podem levar ao executivo municipal pedidos do cidadão comum, que 
vão desde o reparo de um poste de iluminação até a reforma de uma 
praça. Lembrando que a indicação não precisa ser apresentada como 
projeto ao plenário. Entretanto, como já foi ressaltado,  a execução 
de uma demanda qualquer é realizada pela prefeitura municipal.
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É comum vermos esse tipo de demanda nas cidades brasileiras e, 
sabendo que os vereadores são nossos representantes mais próximos, 
costumamos direcioná-las a eles. Entretanto, mesmo o legislativo 
participando da elaboração das leis municipais e da votação sobre o 
orçamento municipal, COMO, QUANDO e ONDE serão realizadas tais 
benfeitorias públicas para a população, é função do executivo da cidade. 
Isso não quer dizer que devemos desacreditar na importância dos 
nossos vereadores, apenas compreender que o seu universo de atuação 
é outro, ele pode fiscalizar e pressionar. Assim como decidir quanto será 
gasto em qual área, mas a forma de utilização final desse recurso será 
determinada pelo prefeito se abrange a esfera municipal, governador 
se tratar-se de escolas estaduais, por exemplo, ou federais caso a 
execução do serviço dependa de alguma verba do executivo nacional.

Praça - Matozinhos - MG
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COMO OS 
VEREADORES 
SÃO ELEITOS?

Os representantes na câmara de vereadores são escolhidos pelo 
voto popular nas eleições municipais, que acontecem a cada 
quatro anos, sendo este período a duração de um mandato. O 
parlamentar pode se reeleger sem limite do número de vezes. 

Quando escolhemos um vereador, na verdade damos nosso voto 
a ele e ao seu partido ou coligação. Sendo assim, as cadeiras na 
câmara são preenchidas de acordo com o cálculo do quociente 
eleitoral, que é o resultado da divisão do total dos votos válidos 
pelo número de vagas para o cargo. Se um vereador recebe um 
número de votos equivalente ao dobro desse quociente, por 
exemplo, isso significa que ele consegue vaga na câmara para ele 
e mais um aliado partidário. Por isso, às vezes nos deparamos com 
casos em que um candidato do partido X recebe menos votos que 
outro do partido Y e ainda assim se elege, pois o primeiro partido 
alcançou o quociente eleitoral, diferentemente do segundo.
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QUANTOS SÃO?
O número de vereadores que compõe uma câmara 
é proporcional ao total de habitantes do município. 
A Constituição Brasileira determina que municípios 
com até 15.000 habitantes tenham nove 
vereadores eleitos como limite máximo.  Já em 
cidades bem maiores, em que a população chega a 
1,2 milhão de pessoas, o limite é de 33 vereadores, 
e na mais habitada capital do Brasil, São Paulo, 
o número de vereadores chega a 55, quantidade 
máxima estabelecida pela Constituição e 
compondo assim, a maior casa legislativa do Brasil.

Fique Sabendo

Para se candidatar a vereador, é necessário 
ter no mínimo 18 anos, não ter nenhum 
problema com a justiça e ser filiado a 
um partido há no mínimo um ano. 

Cumprindo essas prerrogativas qualquer 
pessoa pode ser um candidato.
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Vereadores de 
Matozinhos
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Acácio de Paula Antônio Nilson 
Machado

Claudio Luiz 
Correa

Adilson Alves 
Pereira

André Barbosa 
Moreira

César Antônio 
Pereira
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Cosme Luiz da 

Conceição

Ronaldo Adriano 
da Costa

José Miguel Dias 
Filho

Walexandre de 
Paula Martins

Vinícius Araújo 
Silva

Márcio Antônio 
dos Santos

Sidirley Anderson 
Dias Bentto



Primeiro voto, um direito que 
merece ser (bem) exercido

O jovem é reconhecidamente peça fundamental para os rumos da 
democracia brasileira e por isso tem o direito de exercer sua cidadania, 
escolhendo quem irá representar seus interesses na esfera pública, por 
meio do voto.  Essa é uma garantia legal incorporada à  Constituição 
de 1988 graças a militância do movimento estudantil no país.

“Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério

O jovem no Brasil nunca é levado a sério

Sempre quis falar

Nunca tive chance

Tudo o que eu queria

Estava fora do meu alcance” 

(trecho da música “Não é Sério” de Charlie Brown Jr.)

Diante da pouca idade, muitas vezes os questionamentos dos 
jovens não são encarados com a seriedade e visibilidade merecida, 
isso ocorre cotidianamente, inspirando até mesmo composições 
musicais como essa. Pensando no direito do jovem de se 
organizar politicamente e escolher seus representantes, podemos 
encarar essa garantia legal de inserção na vida pública pelo voto 
como uma maneira de reverter essa dita “invisibilidade”.

26 Câmara Municipal
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Tenho o direito 
de votar, mas por 
que eu faria?

Se pararmos para refl etir, a 
juventude é um dos setores 
sociais mais afetados pelas políticas públicas no 
Brasil, é só olharmos para os rumos da educação, seja 
ela básica ou de nível superior, as políticas voltadas 
para o lazer e o esporte, os direitos legais garantidos 
ao jovem trabalhador e até mesmo pensando na 
segurança pública, que percebemos como tudo isso está 
intimamente relacionado ao adolescente no Brasil. 

Se você irá completar 16 anos até as próximas eleições faça 
seu título de eleitor, exerça seu direito de cidadão garantido 
pela Constituição e participe da vida pública do seu país!

Para TIRAR O TÍTULO DE ELEITOR, 
se apresente no cartório 

eleitoral mais próximo da sua residência 
com os documentos listados abaixo:

• Documento ofi cial de 
identifi cação com foto 

• (Carteira de Identidade, Carteira 
de Trabalho ou Passaporte);

• Comprovante de Residência 

• (contas de água, luz, telefone, 
ou qualquer correspondência) 
ofi cial recebida no domicílio 
em seu nome);

• Certifi cado de Quitação do 
Serviço Militar (somente para 

pessoas do sexo masculino 
e maiores de 18 anos).
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O povo na câmara
O povo tem o direito garantido por lei de assistir as 
sessões da câmara, o cidadão ainda pode contar com 
mecanismos de democracia participativa, dentre eles:

Direito à voz

A tribuna livre: é o espaço destinado à participação do povo 
na sessão da câmara para expor temas de interesse coletivo 
e promover debates sobre eles. O momento e duração 
total da tribuna, e procedimentos para inscrição da palavra, 
idade mínima do cidadão inscrito e tempo de fala são 
estipulados pelo regimento da câmara de cada município.

Audiências públicas

Além dos espaços de manifestação da população por meio de 
tribunas livres em sessões ordinárias, a câmara pode convocar 
sessões extraordinárias para a discussão de determinados 
assuntos diretamente com o povo. Esses espaços são 
chamados de audiências públicas, e podem ser solicitados pela 
população aos seus representantes a qualquer momento.
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O poder vai ao povo...

Para estimular a participação popular de uma parcela 
mais afetada por um tema a ser discutido, a câmara pode 
promover uma sessão itinerante num local mais próximo a 
essa comunidade e assim facilitar o contato com lideranças 
comunitárias e popularizar os trabalhos do poder legislativo.

...O povo vai ao poder

A Constituição Federal assegura a participação do povo no poder 
legislativo também por meio de projetos de lei de iniciativa popular. O 
cidadão pode propor um projetWo à câmara ou emendas, desde que o 
mesmo seja assinado por pelo menos 5% do eleitorado do município. 

Pela relevância crescente do legislativo municipal, isto é, das 
Câmaras Municipais, importantes leis vêm sendo criadas no Brasil, 
construídas de maneira coletiva e aproximando o cidadão da política.
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Vereadores: nossa voz na Câmara

Os vereadores são a voz do povo na Câmara Municipal, por isso 
devemos procurá-los, falar das nossas demandas para que elas 
possam entrar na pauta das discussões do plenário. A melhoria das 
condições de vida da nossa rua, bairro ou comunidade depende 
também da proximidade com nossos representantes. Acompanhar 
seu trabalho e participar das decisões na vida pública é nosso direito 
que, quando exercido, incide diretamente na nossa qualidade de vida!

Por tudo isso, participe das reuniões da Câmara Municipal, fiscalize 
e cobre ação de seu vereador e apresente sempre sugestões 
e críticas construtivas para a melhoria da coletividade! 
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Seja de fato         
um cidadão!

Não deixe de participar das reuniões na 
Câmara de sua cidade, fiscalize as ações 

dos políticos em que você votou e também 
daqueles que não receberam seu voto, 

mas ainda assim lhe representam. 

Lembre-se que também está em 
suas mãos o destino da cidade, 

do estado e do país!



Fundação:31/12/1943
Gentílico: Matozinhense
Prefeito: Antônio Divino de Souza
Presidente da Câmara: Sidirley Anderson Dias Bento
Unidade Federativa: Minas Gerais
Mesorregião: Metropolitana de Belo Horizonte(IBGE/2008)
Municípios Limítrofes: Pedro Leopoldo, Prudente de Morais,
Capim Branco, Esmeraldas, Baldim, Funilândia e Jaboticatubas.
População rural e urbana: 36.031
Altitude: 800m
Clima: Tropical de altitude
Fuso Horário: UTC-3
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MUNICÍPIO DE
MATOZINHOS

O município de Matozinhos está localizado na Zona Metalúrgica do 
Estado de Minas Gerais. Compreende uma área de 259km² de extensão, 
com uma população de aproximadamente 031 habitantes, de acordo com 
os dados atuais do IBGE( Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística).

Assim como a maior parte do Estado de Minas Gerais, a topografi a do 
município é tipicamente montanhosa, tendo um relevo pouco acentuado, 
com altitudes médias de 800m. O ponto culminante é o Pico da Roseira 
com 1011 metros de altitude. O clima predominante é o tropical de altitude 
, com temperatura média de 22°. Quanto á vegetação, predomina o cerra-
do, destacando-se espécies como: aroeira, ipê, sucupira e pequizeiro.

Características Gerais

Visão parcial Matozinhos
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PONTOS TURÍSTICOS 

 A Praça Desidério Junqueira, também conhecida como Praça da Estação, é 
um dos principais atrativos turísticos do município, já que reúne, no mesmo 
espaço, o prédio da Estação Ferroviária, inaugurado em 31/08/1895, que 
ainda conserva suas características originais, o casario antigo da cidade, 
com destaque para a casa onde nasceu Caio Martins, o “Escoteiro Padrão 
do Brasil”, a Igreja de Santa Terezinha e a praça, bem arborizada, com um 
coreto, onde ocorrem eventos artísticos e culturais, além de ser um excelen-
te local de encontro dos moradores do bairro.

PRAÇA DA ESTAÇÃO/CASARIO ANTIGO
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Endereço: Av. Santa Terezinha com Av. André Favalelli
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Pequena capela de inspiração colonial, construída no fi nal da década de 
1980, na Praça Santa Cruz, no bairro Cruzeiro. 

É uma construção simples, seu interior possui um altar e apenas dois 
bancos laterais. Sua construção externa retrata uma tentativa de copiar o 
estilo das igrejinhas coloniais, com traços orientais, um corpo principal e 
uma torre sineira central, em cima por uma cruz, em sua frente, uma praça 
com bancos, jardins e canteiros laterais e um cruzeiro.

É onde se comemora, todos os anos, no último domingo do mês de agos-
to, a Festa de Nossa Senhora do Rosário, com grande concentração de 
pessoas. Os festejos, que se estendem por três dias, recebem no domin-
go, último dia da festa, diversas guardas de congo de cidades vizinhas.

IGREJA DO ROSÁRIO

Guarda do Condado
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Localizada na Fazenda da Jaguara a Igreja de Nossa Senhora da 
Conceição teve a construção iniciada em 1786 e concluída em 1796. 
Ela constitui um dos mais extraordinários exemplares da arquitetura 
religiosa mineira localizada em área rural e uma das poucas obras 
do barroco totalmente atribuída ao mestre Aleijadinho, desde a con-
strução até a confecção do mobiliário.

RUÍNAS DA IGREJA DE NOSSA SENHORA 

DA CONCEIÇÃO DA JAGUARA
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Oh! Como é bom viver em Matoz-
inhos
Cidade do nosso amanhã que 
virá
Matozinhos sempre hospitaleira
Igual a ela não há.

Em cada, rua, praça e avenida
Matozinhos sempre é tão querida
E a própia natureza em tudo
Não poupou beleza enfi m
Para fazê-la assim.

Matozinhos, Matozinhos
Cidade que aprendi amar
Matozinhos, Matozinhos
Como é bom aqui morar

Ouvir a banda tocar
O nosso povo cantar
Uma canção que diz
Que uma cidade que tem
Como o padroeiro do Bom Jesus
Só tem que ser feliz

Queremos Matozinhos
Sempre bela
Quanto mais Falamos nela
Mais gostamos dela.

HINO Á CIDADE DE MATOZINHOS
Compositor: José Guimarães
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HINO Á CIDADE DE MATOZINHOS
Compositor: José Guimarães

Oh! Minas Gerais
Oh! Minas Gerais
Quem te conhece
Não esquece jamais
Oh! Minas Gerais

Tuas Terras que são altaneiras
O seu céu é do puro anil
És bonita oh terra mineira
Esperança do nosso Brasil

Tua lua é a mais prateada
Que ilumina o nosso torrão
És formosa oh terra encantada
És orgulho da nossa nação

Oh! Minas Gerais
Oh! Minas Gerais
Quem te conhece
Não esquece jamais

Oh! Minas Gerais

Teus regatos a enfeitam de ouro
Os teus rios carreiam diamantes
Que faiscam estrelas de aurora
Entre matas e penhas gigantes 

Tuas Montanhas são preitos de ferro
Que se erguem da pátria alcantil
Nos teus ares suspiram serestas
És altar deste imenso Brasil

Oh! Minas Gerais
Oh! Minas Gerais
Quem te conhece
Não esqueces jamais
Oh! Minas Gerais.

HINO DE MINAS GERAIS

Lagoa Várzea da Pedra
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Coreto - Matozinhos - MG
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Ouviram do Ipiranga as margens 
plácidas
De um povo heroico o brado retum-
bante
E o sol da Liberdade, em raios fúlgi-
dos
Brilhou no céu da Pátria nesse instan-
te

Se o penhor dessa igualdade
Conseguimos conquistar com braço 
forte
Em teu seio, ó Liberdade
Desafi a o nosso peito a própria morte!

Ó Pátria amada
Idolatrada
Salve! Salve!

Brasil, um sonho intenso, um raio 
vívido
De amor e de esperança à terra desce
Se em teu formoso céu, risonho e 
límpido
A imagem do Cruzeiro resplandece

Gigante pela própria natureza
És belo, és forte, impávido colosso
E o teu futuro espelha essa grandeza

Terra adorada
Entre outras mil
És tu, Brasil
Ó Pátria amada!

Dos fi lhos deste solo és mãe gentil
Pátria amada
Brasil!

Deitado eternamente em berço esplêndido

Ao som do mar e à luz do céu profundo

Fulguras, ó Brasil, fl orão da América

Iluminado ao sol do Novo Mundo!

Do que a terra mais garrida

Teus risonhos, lindos campos têm mais 

fl ores

“Nossos bosques têm mais vida”

“Nossa vida” no teu seio “mais amores”

Ó Pátria amada

Idolatrada

Salve! Salve!

Brasil, de amor eterno seja símbolo

O lábaro que ostentas estrelado

E diga o verde-louro desta fl âmula

- Paz no futuro e glória no passado

Mas, se ergues da justiça a clava forte

Verás que um fi lho teu não foge à luta

Nem teme, quem te adora, a própria morte

Terra adorada

Entre outras mil

És tu, Brasil

Ó Pátria amada!

Dos fi lhos deste solo és mãe gentil

Pátria amada

Brasil!

HINO NACIONAL BRASILEIRO
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Anotações
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