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Com a proximidade do encerramento de 2021, a Câmara 
Municipal de Patos de Minas apresenta, por meio deste 
boletim digital, um resumo das principais atividades e 
ações desenvolvidas pela Casa Legislativa durante todo o 
ano. O principal objetivo é dar transparência aos atos 
legislativos e demonstrar à população o trabalho 
desempenhado pelo Poder Legislativo de Patos de Minas 
neste ano, trabalho esse que, além de ter contribuído 
diretamente para o desenvolvimento do Município e 
gerado mais qualidade de vida para a população, 
possibilitou economia e produtividade no ambiente 
parlamentar.



mesa
diretora
Ezequiel Macedo Galvão – PRESIDENTE – PP
José Eustáquio de Faria Junior - 1º VICE-PRESIDENTE – Podemos
Wilian de Campos - 2º VICE-PRESIDENTE – Patriota
Vitor Porto Fonseca Gonçalves - 1º SECRETÁRIO – Cidadania 
Mauri Sérgio Rodrigues – Mauri da JL - 2º SECRETÁRIO – MDB  

vereadores
Bartolomeu Ferreira Ribeiro - DEM 
Daniel Amorim Gomes - Professor Daniel Gomes - PDT 
Elizabeth Maria Nascimento e Silva - Professora Beth  - DEM 
Gladston Gabriel da Silva - Gladston Enfermeiro - Podemos 
Itamar André dos Santos - Patriota 
João Batista de Oliveira - João Marra - Patriota 
João Batista Gonçalves - Cabo Batista - Cidadania 
José Carlos da Silva – Carlito - DEM 
José Luiz Borges Júnior - Podemos 
Nivaldo Tavares dos Santos - PSD 
Vicente de Paula Sousa - DEM 
Wanderlei Rodrigues Resende - Professor Delei - PSD  

03



palavra do
presidente

04

No início deste ano, no meu primeiro mandato como vereador, recebi, com 
muito entusiamo e responsabilidade, a nobre missão de exercer a 
presidência do Poder Legislativo de Patos de Minas para a gestão 
2021/2022. E foi com muito vigor e motivação que conduzi os trabalhos à 
frente do Legislativo Municipal ao longo do ano.

Tivemos dias difíceis, de muitos desafios e dificuldades, mas também de 
muito trabalho e dedicação. Podemos não ter correspondido às 
expectativas de todos, mas as decisões sempre foram tomadas com muito 
compromisso, ética e legalidade, em prol do Município e da população.

Assim como mencionei no meu discurso de posse, sejam novatos ou 
veteranos, somos dezessete vereadores trabalhando pelo bem do povo de 
Patos de Minas. E assim o fizemos em 2021 e daremos continuidade em 
2022, de modo a tornar o Poder Legislativo cada vez mais próximo das 
pessoas e a ampliar os espaços de debate com instituições e população.

Por fim, como Voz e Casa do Povo, a Câmara Municipal de Patos de Minas 
está sempre de portas abertas para receber as demandas da comunidade, 
debater assuntos de relevância pública, fiscalizar a gestão do dinheiro 
público e garantir o exercício pleno da democracia e da cidadania em Patos 
de Minas e região.
 



processo
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A Câmara Municipal de Patos de Minas realizou, em 2021, 23 reuniões 
ordinárias; 6 reuniões extraordinárias; 11 audiências públicas; 22 reuniões de 
CPI; 18 reuniões de comissões processantes; 2 sessões de julgamento, que 
culminaram na cassação de dois vereadores; 3 reuniões especias (1 entrega 
de Relatório Final CPI e 2 de posse de suplentes).

Durante o ano, os parlamentares apreciaram 199 projetos de lei ordinária; 
30 projetos de lei complementar; 1 substitutivo; 1 proposta de emenda à Lei 
Orgânica Municipal; 21 projetos de decreto legislativo; 8 projetos de 
resolução; 123 portarias; 735 indicações; 20 moções de aplausos; 1 moção de 
apoio; 29 requerimentos de solicitações; 1 requerimento instalação de CPI; 
249 moções de pesar. Além disso, o Legislativo Patense enviou 227 ofícios e 
37 memorandos.

É importante destacar que, na Câmara Municipal de Patos de Minas, os 
vereadores NÃO GANHAM ADICIONAL pela participação em reuniões 
extraordinárias e especiais. Além disso, no Legislativo Patense NÃO 
EXISTEM ajudas de custo, benefícios, verbas de gabinetes ou carro oficial. 
Os parlamentares recebem a sua remuneração estipulada em lei municipal 
e, assim, arcam do próprio bolso e utilizam do próprio carro para todas as 
despesas - inclusive de gasolina - referentes ao exercício parlamentar, a 
exemplo das fiscalizações e visitas na área urbana e rural.

Além disso, a cada gabinete é destinada uma cota de material e de 
utilização de telefone. Se o vereador exceder o limite estipulado, as 
despesas extras correm por conta do vereador, sendo o valor 
correspondente descontado em seu vencimento. Para saber tudo sobre as 
despesas de cada parlamentar em tempo real, basta acessar o portal da 
transparência no site da Câmara Municipal. 
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economia e efetividade

06

Ao longo de 2021, a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Patos de Minas 
devolveu ao Executivo Municipal a quantia de R$ 1.800.000,00 (Um milhão e 
oitocentos mil reais), fruto de economias do orçamento Legislativo, decorrente 
da gestão eficiente de gastos e otimização de recursos da atual gestão. Por sua 
vez, o prefeito de Patos de Minas destinou a verba oriunda do Legislativo 
Municipal especialmente na saúde municipal, sendo R$ 1 milhão e 100 mil reais 
no combate à covid-19; R$ 300 mil reais para cirurgias eletivas; e R$ 400 mil reais 
para a Santa Casa da Misericórdia de Patos de Minas.

Além disso, no dia 30 de dezembro de 2021, a Mesa Diretora da Câmara Municipal 
de Patos de Minas devolveu ao Executivo Municipal mais R$ 3 milhões e 900 mil 
reais, provenientes de diversas economias da atual gestão. Acrescenta-se a esse 
valor a destinação aos cofres públicos municipais da quantia de R$ 86.468,51 (86 
mil, 468 reais e 51 centavos), referentes a rendimentos de aplicações financeiras.

Dessa forma, a Câmara Municipal de Patos de Minas soma o montante de R$ 
5.786.468,51 (5 milhões, 786 mil, 468 reais e 51 centavos) em devolução, neste ano 
de 2021, para o Poder Executivo Municipal.

Economia com serviços de telefonia – Novos números de telefones do 
Legislativo

Em 2021, a Câmara Municipal de Patos de Minas alterou os números de telefones 
dos gabinetes dos vereadores e do administrativo. A mudança dos números de 
telefones do Legislativo Patense foi uma decisão da atual Mesa Diretora, que 
vem possibilitando uma economia mensal de R$ 5.500,00 com serviços de 
telefonia. Confira os novos números do Poder Legislativo de Patos de Minas: 
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lista de telefones
câmara municipal de patos de minas
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A atual Mesa Diretora da Câmara Municipal, com apoio dos demais vereadores 
da Casa Legislativa, articularam  e solicitaram ao prefeito, no ano de 2021, a 
transferência da sede da Câmara Municipal para um imóvel de propriedade do 
Município, o Palácio dos Cristais. 

Com a mudança, a Câmara Municipal de Patos de Minas possuirá uma sede 
própria e, dessa forma, economizará, aproximadamente, R$ 560.000,00 
(quinhentos e sessenta mil reais) anual, com o corte de gastos referentes ao 
aluguel. Caso as articulações e adaptações ocorram conforme o previsto, a 
transferência da sede da Câmara Municipal de Patos de Minas para o Palácio dos 
Cristais está prevista para 2022.   

para uma sede própria
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Mesmo com a permanência da pandemia da covid-19 e, consequentemente, com a 
proibição de atividades e eventos presenciais com público, a Escola do Legislativo da 
Câmara Municipal de Patos de Minas permaneceu atuante em 2021. 

Neste ano, a Escola do Legislativo desenvolveu diversas cartilhas virtuais e realizou vários 
cursos, lives, palestras e treinamentos na modalidade remota. Confira um resumo das 
atividades promovidas em 2021: 

- Treinamento Processo Legislativo para parlamentares e servidores – (25/1)

- 1ª Live Janeiro Branco – Uma conversa sobre Saúde Mental e Políticas Públicas – (25/1)

- Treinamento Estrutura Administrativa e Sistemas de Informação – (29/1) 

- 2ª Live Janeiro Branco – Uma conversa sobre o panorama da Saúde Mental na Pandemia, 
a Influência das Mídias e Políticas Públicas – (29/1)

- Palestra – Habilidades socioemocionais no Ensino Remoto – (8/3)

- Lançamento – Cartilha da Mulher – Enfrentando à Violência Doméstica e Familiar contra 
a Mulher – (23/3)

- Live do Legislativo – Mulher: uma conversa sobre conquistas femininas e violência
contra a mulher – (30/3) 

- Curso – Redação Oficial – (3/5)

- Live – Cultura Indígena na história brasileira – Uma conversa sobre origens,
respeito e valorização cultural – (25/5) 

- Live Autismo – uma conversa sobre direitos, conquistas, preconceito e
Políticas Públicas – (23/6) 

- Treinamento de capacitação – Empresa Amiga da Pessoa Autista – (10/8) 

- Curso – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) – (25/10) 

- Campanha e atividade – Outubro Rosa – (4/10 à 31/10)

- Lançamento Cartilha – Direitos Humanos e o Combate ao Racismo – (29/11) 
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A Escola do Legislativo promoveu, ainda, ações em datas comemorativas, tais como 
do Dia das Mães; Setembro Amarelo, mês de conscientização sobre prevenção ao 
suicídio; Outubro Rosa, para conscientização e prevenção do Câncer de Mama e 
saúde da mulher; e Novembro Azul, para prevenção e conscientização sobre câncer 
de próstata e saúde do homem. 

Por tudo isso, a Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Patos de Minas 
consolida-se como patrimônio de toda a comunidade, que pode usufruir 
gratuitamente das atividades e, ainda, sugerir temas e ações. Todas as cartilhas, 
atividades e notícias da Escola do Legislativo estão disponíveis no site da Câmara 
Municipal camarapatos.mg.gov.br; e no Facebook e Instagram oficiais da Casa 
Legislativa. 

Saiba mais sobre a Escola do Legislativo

Criada na Câmara Municipal de Patos de Minas pela Resolução nº 255, de 17 de 
fevereiro de 2009, a Escola do Legislativo representa um importante instrumento de 
capacitação e formação de vereadores, servidores, assessores e população em geral 
para o exercício da cidadania. Ela promove, por meio de parcerias, sem custos aos 
cofres públicos e aos participantes, os mais diversos cursos, treinamentos, 
seminários e palestras, com o intuito de oferecer capacitação e aperfeiçoamento em 
assuntos legislativos, temas de atualidade e de relevante da sociedade.

 A Escola do Legislativo também possui um importante projeto denominado 
“Parlamento Jovem”, que consiste na vivência legislativa voltada a estudantes entre 
14 e 18 anos, de diferentes escolas de Patos de Minas, com o objetivo de uma melhor 
compreensão e prática da função parlamentar bem como da política em geral, 
podendo os jovens sugerir, inclusive, projetos de lei aos vereadores, com a 
possibilidade de serem analisados e votados em plenária.  



abertura de processo seletivo
PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
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A Câmara Municipal de Patos de Minas publicou, no dia 28 de dezembro de 2021, 
na Edição nº 542 do Diário Oficial Eletrônico do Município, o Edital do Processo 
Seletivo para estágio remunerado na Casa Legislativa.  O processo seletivo será 
realizado por meio de análise de documentos e títulos, visando ao preenchimento 
de vagas ou recomposição do quadro de estagiários dos cursos de nível superior 
em Comunicação Social/Jornalismo; Comunicação Social/Publicidade e 
Propaganda; Letras; Direito; Sistemas de Informação/ Engenharia Eletrônica e de 
Telecomunicação;  e Administração (veja, no edital, os requisitos de cada curso). 

As inscrições poderão ser realizadas de 3 de janeiro de 2022 a 9 de janeiro de 2022, 
exclusivamente pelo e-mail rh@camarapatos.mg.gov.br. O Edital completo está 
disponível no site da Câmara Municipal – camarapatos.mg.gov.br.

Criada pela Resolução nº 300, de 31 de maio de 2019, em cumprimento à Lei Federal 
n.º 13.460, de 26 de julho de 2017, a Ouvidoria da Câmara Municipal de Patos de 
Minas manteve-se em plena atividade em 2021, com o recebimento, registro, 
análise e encaminhamento de manifestações dos cidadãos sobre o trabalho 
desenvolvido pela Casa Legislativa. 

A Ouvidoria constitui um órgão auxiliar da Câmara Municipal de Patos de Minas, 
que tem por finalidade contribuir para o aperfeiçoamento e a melhoria dos 
padrões de transparência, presteza, eficiência e segurança das atividades 
desenvolvidas pela Casa, destinada à defesa da ordem jurídica, do regime 
democrático e dos interesses da coletividade.  Dessa forma, a Ouvidoria é um canal 
permanente de comunicação direta entre a Câmara Municipal de Patos de Minas 
e a sociedade, a qual garante o sigilo dos dados, que apenas poderão ser 
divulgados mediante ordem judicial. 

Para manifestar críticas, elogios, sugestões e/ou denúncias, os canais da Ouvidoria 
Legislativa continuam à disposição do cidadão:
E-mail: ouvidoria@camarapatos.mg.gov.br; telefone (34) 3030-1132;
ou presencialmente, de 7 às 13, na Sede da Câmara Municipal –
Rua José de Santana, 470, centro.  

OUVIDORIA



trabalho
parlamentar

12

Mesmo com a permanência da pandemia da covid-19 no ano de 2021, a Câmara 
Municipal de Patos de Minas não parou as suas atividades, mantendo todos os 
cuidados sanitários exigidos pelas autoridades competentes. 

Nos momentos com alta taxa de disseminação da covid-19, algumas reuniões 
ordinárias foram realizadas de forma remota. Após a estabilização da doença em 
Patos de Minas, as reuniões voltaram a ser presenciais, no plenário da Casa 
Legislativa. Tanto as reuniões remotas quanto as presenciais sempre foram 
transmitidas ao vivo pelo Facebook e Youtube oficiais da Casa Legislativa e 
continuam disponíveis nessas redes sociais para o acompanhamento de toda a 
população. 

O trabalho do vereador vai muito além das reuniões ordinárias e extraordinárias
Ao contrário do que muitos pensam, o vereador não trabalha somente nas 
reuniões ordinárias. As reuniões ordinárias acontecem sim, quinzenalmente, 
ocasião em que os parlamentares discutem assuntos de interesse público e votam 
importantes projetos de lei, que vão se tornar leis municipais em benefício da 
coletividade. Além disso, caso haja necessidade e interesse público, os vereadores 
também participam de reuniões extraordinárias, para apreciação e votação de 
matérias em caráter de urgência, as quais não são remuneradas de forma 
adicional. Entretanto, o trabalho do parlamentar vai muito além da participação 
nas reuniões ordinárias e extraordinárias. 

Gabinetes disponíveis para atendimento à população
De segunda-feira a sexta-feira, os gabinetes dos vereadores estão abertos de 7 às 18 
horas, para recebimento de demandas da população, elaboração de matérias 
legislativas, encaminhamento de ofícios a autoridades competentes, diálogos com 
representantes do poder público, entre outras atividades. Os vereadores também 
realizaram um amplo trabalho externo, com a verificação e fiscalização dos 
serviços públicos, como visita em escolas, unidades de saúde, acompanhamento 
de programas e projetos, visitas de autoridades estaduais e federais, representação 
em eventos do Município, entre outros. 
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Atuação dos vereadores nas Comissões Permanentes; Comissões Temporárias; 
Comissões Processantes; e Comissão Parlamentar de Inquérito – “CPI da 
Copasa”. 

Outra função exercida constantemente pelo parlamentar é a atuação nas 
Comissões Permanentes da Câmara Municipal. Em 2021, dentro das Comissões 
Permanentes, os vereadores estudaram e analisaram todas as matérias legislativas 
que tramitaram na Casa, de diferentes campos temáticos, trabalho esse que 
possibilitou o cumprimento da legalidade, constitucionalidade, regimentalidade e 
interesse público de todas as matérias aprovadas. 

Durante a sessão legislativa de 2021, os parlamentares atuaram nas seguintes 
comissões permanentes: Comissão de Legislação, Justiça e Redação - CLJR; 
Comissão de Finanças, Orçamento e Tributos – CFOT; Comissão de Educação, 
Cultura, Turismo, Esporte e Lazer - CECTEL; Comissão de Saúde Pública e 
Bem-Estar Social - CSPBES; Comissão de Urbanismo, Transporte, Trânsito e Meio 
Ambiente - CUTTMA; Comissão de Abastecimento, Indústria, Comércio, 
Agropecuária e Defesa do Consumidor - CAICADC; Comissão de Direitos Humanos 
e Cidadania - CDHC; Comissão de Participação Popular – CPP; e Comissão de 
Política Rural e Administração dos Distritos – CPRAD.  

Além disso, os vereadores também atuaram em Comissões Temporárias para tratar 
de assuntos específicos, como, por exemplo, na comissão que investigou a 
prioridade de vacinação da covid-19 e na comissão que estudou assuntos hídricos 
e didrossanitários; bem como nas comissões processantes, que culminaram na 
cassação de dois parlamentares por quebra de decoro parlamentar; e Comissão 
Parlamentar de Inquérito – CPI 01/2021, que, durante 6 meses, investigou possíveis 
irregularidades cometidas pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais 
(Copasa). Ao final, a “CPI da Copasa”, como ficou popularmente conhecida, emitiu 
o Relatório Final apontando irregularidades no contrato e sugerindo a rescisão 
contratual, documento esse acatado pelo Chefe do Poder Executivo Municipal. 
Veja o resumo da atuação da CPI acessando os “Destaques” no Instagram da 
Câmara Municipal. 
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O trabalho parlamentar é amplo e transparente. Você pode acompanhar e cobrar 
diariamente, seja por meio das redes sociais da Câmara ou dos vereadores, seja 
presencialmente, na Câmara Municipal, situada na Rua José de Santana, 470, 
Centro. Tudo é amplamente divulgado e respondido ao cidadão. Transparência é 
regra no Legislativo de Patos de Minas. 

Antes de julgar, é preciso conhecer e acompanhar

É importante destacar que os vereadores, legítimos representantes do povo, são 
eleitos pela população para zelarem pela garantia do bem comum da 
coletividade. Então, antes de julgar, é preciso conhecer e acompanhar de perto o 
trabalho do vereador, seja por meio de visita aos gabinetes; pelo site institucional 
camarapatos.mg.gov.br; e/ou ainda pelas redes sociais da Câmara Municipal e 
dos parlamentares. 

As biografias dos 17 vereadores de Patos de Minas também estão disponíveis no 
site institucional, para que você, cidadão, possa conhecer um pouco mais da 
história de vida e da atuação pessoal, profissional e legislativa de cada 
parlamentar. No site da Câmara Municipal também é possível encontrar todas as 
notícias atualizadas; os projetos de lei e leis municipais; as pautas das reuniões; 
licitações e contratos; e todas as principais informações inerentes ao Poder 
Legislativo de Patos de Minas.

CONFIRA OS PRINCIPAIS DESTAQUES DA ATUAÇÃO DE CADA 
VEREADOR EM 2021 



bartolomeu
ferreira ribeiro
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“Em seu quarto mandato parlamentar, o vereador Bartolomeu Ribeiro atua, sobretudo, nas 
áreas do esporte e da ação social. Em 2021, foi presidente da Comissão de Legislação, Justiça e 
Redação (CLJR), uma das principais Comissões Permanentes da Casa Legislativa, que analisa a 
legalidade, constitucionalidade e regimentalidade de todos os projetos de lei em tramitação na 
Câmara, antes da votação em plenário. O vereador também apresentou diversas emendas 
parlamentares para várias entidades, dentre elas para a Liga Patense de Desportos (apoiando o 
esporte); Grupos Folclóricos de Congados e Moçambiques (apoiando a cultura); reforma geral 
UBS comunidade Santana de Patos (apoiando saúde); e várias indicações em prol do povo de 
Patos de Minas”. 

“O vereador Professor Daniel Gomes, em seu primeiro ano de mandato, como membro da 
Comissão de Educação e do Conselho Municipal de Educação, contribuiu ativamente na 
reestruturação do Conselho do Fundeb, participou de diversas reuniões, audiências, 
conferências, e visitou os centros de educação infantil e as escolas municipais para receber e 
encaminhar as demandas ao Poder Executivo, por meio da Semed, além de acompanhar de 
perto todo o processo de retorno às aulas.

Dentre os projetos aprovados e já sancionados pelo Executivo, o parlamentar destaca a 
obrigatoriedade de afixar placas nos pontos e terminais de ônibus para garantir as informações 
básicas aos munícipes sobre os itinerários e horários (Lei n.º 8.051/21), e também a obrigação da 
empresa concessionária de transporte público em treinar os funcionários e promover 
campanha permanente contra o assédio sexual (Lei n.º 8.033/21). 

Outros projetos relevantes de autoria do vereador são: o que garante aos travestis e transexuais 
o direito ao uso do nome social na administração pública municipal (Lei n.º 8.147/21), “o que 
contribui para dar mais dignidade para essas pessoas e colocar em pauta vários outros 
assuntos relacionados, sempre de forma a quebrar preconceitos e promover o respeito ao 
próximo” e o que permite a criação de Reserva Particular Ecológica (RPE) dentro do perímetro 
urbano (Lei Complementar n.º 645/21). “A partir da RPE, a população ganha um apoio legal para 
participar da configuração do espaço de forma positiva, e coloca Patos de Minas como a 
primeira cidade do interior de Minas Gerais a garantir esta modalidade de reserva ambiental”, 
reforça o vereador.  

daniel
amorim gomes - professor daniel



Mesmo com a permanência da pandemia da covid-19 e, consequentemente, com a 
proibição de atividades e eventos presenciais com público, a Escola do Legislativo da 
Câmara Municipal de Patos de Minas permaneceu atuante em 2021. 

Neste ano, a Escola do Legislativo desenvolveu diversas cartilhas virtuais e realizou vários 
cursos, lives, palestras e treinamentos na modalidade remota. Confira um resumo das 
atividades promovidas em 2021: 

- Treinamento Processo Legislativo para parlamentares e servidores – (25/1)

- 1ª Live Janeiro Branco – Uma conversa sobre Saúde Mental e Políticas Públicas – (25/1)

- Treinamento Estrutura Administrativa e Sistemas de Informação – (29/1) 

- 2ª Live Janeiro Branco – Uma conversa sobre o panorama da Saúde Mental na Pandemia, 
a Influência das Mídias e Políticas Públicas – (29/1)

- Palestra – Habilidades socioemocionais no Ensino Remoto – (8/3)

- Lançamento – Cartilha da Mulher – Enfrentando à Violência Doméstica e Familiar contra 
a Mulher – (23/3)

- Live do Legislativo – Mulher: uma conversa sobre conquistas femininas e violência
contra a mulher – (30/3) 

- Curso – Redação Oficial – (3/5)

- Live – Cultura Indígena na história brasileira – Uma conversa sobre origens,
respeito e valorização cultural – (25/5) 

- Live Autismo – uma conversa sobre direitos, conquistas, preconceito e
Políticas Públicas – (23/6) 

- Treinamento de capacitação – Empresa Amiga da Pessoa Autista – (10/8) 

- Curso – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) – (25/10) 

- Campanha e atividade – Outubro Rosa – (4/10 à 31/10)

- Lançamento Cartilha – Direitos Humanos e o Combate ao Racismo – (29/11) 
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Além disso, outras duas leis complementares também foram sancionadas: a Lei Complementar 
n.º  642/21, que torna uma infração grave a produção de sons e ruídos acima dos limites 
permitidos próximo às escolas, hospitais e postos de saúde; e a Lei Complementar n.º 647/21, 
que aumenta a punição aos construtores que constroem, de forma irregular, no caso de 
reincidência. 

Por fim, Professor Daniel ressalta o seu empenho em amenizar os impactos da Reforma da 
Previdência municipal aos servidores do município, mediante, dentre outros, a convocação de 
uma audiência pública para esclarecer alguns pontos da proposta enviada pelo Executivo, e a 
promoção de diversas alterações no texto original por meio das emendas encaminhadas junto 
com os colegas parlamentares Wilian de Campos e Vicente de Paula”.

“Única mulher do Legislativo Municipal em 2021 e em seu primeiro mandato, Professora Beth 
atuou em várias frentes neste ano, especialmente em defesa da educação. Ela desenvolveu 
diversos projetos em parceria com o Grupo Reluz voltados para a conscientização e valorização 
dos direitos das mulheres, como Campanha do Agasalho, Outubro Rosa e Natal Solidário.

Além disso, a vereadora participou de várias iniciativas, tais como: coautoria no Projeto de Lei 
Absorvendo Afetos, que foi abraçado pelo Executivo Municipal; conquista de emenda 
parlamentar designada pelo deputado federal Zé Vitor no valor de R$ 1.500.000,00 (um minhão 
e quinhentos mil reais) para o asfaltamento da estrada do Campo Alegre; parceria na liberação 
de emendas parlamentares para o câmpus da UFU Patos de Minas no valor de R$ 4.000.000,00 
(quatro milhões de reais); conquista de emenda parlamentar no valor de 1.000.000,00 (um 
milhão de reais) para cirurgias eletivas, de recursos para a Santa Casa de Misericórdia, e de 
repasse, por meio do deputado federal Zé Vitor para aquisição de uma van escolar no valor de 
R$ 215.000,00 (duzentos e quinze mil reais); parceria e contribuição com os profissionais da 
Educação, fazendo gestão junto ao prefeito para o pagamento do rateio do Fundeb; e indicação 
para construção de um CMEI na Rua Caetés no Bairro Alvorada.

Por fim, a vereadora destaca a sua participação efetiva, como presidente, nos trabalhos da 
Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI que investigou possíveis irregularidades cometidas 
pela Copasa em Patos de Minas e reforça o desenvolvimento de um trabalho com ética, 
responsabilidade e compromisso ao longo de 2021, respeitando sempre os interesses da 
população”.   

elizabeth
maria nascimento e silva -  professora beth



A Escola do Legislativo promoveu, ainda, ações em datas comemorativas, tais como 
do Dia das Mães; Setembro Amarelo, mês de conscientização sobre prevenção ao 
suicídio; Outubro Rosa, para conscientização e prevenção do Câncer de Mama e 
saúde da mulher; e Novembro Azul, para prevenção e conscientização sobre câncer 
de próstata e saúde do homem. 

Por tudo isso, a Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Patos de Minas 
consolida-se como patrimônio de toda a comunidade, que pode usufruir 
gratuitamente das atividades e, ainda, sugerir temas e ações. Todas as cartilhas, 
atividades e notícias da Escola do Legislativo estão disponíveis no site da Câmara 
Municipal camarapatos.mg.gov.br; e no Facebook e Instagram oficiais da Casa 
Legislativa. 

Saiba mais sobre a Escola do Legislativo

Criada na Câmara Municipal de Patos de Minas pela Resolução nº 255, de 17 de 
fevereiro de 2009, a Escola do Legislativo representa um importante instrumento de 
capacitação e formação de vereadores, servidores, assessores e população em geral 
para o exercício da cidadania. Ela promove, por meio de parcerias, sem custos aos 
cofres públicos e aos participantes, os mais diversos cursos, treinamentos, 
seminários e palestras, com o intuito de oferecer capacitação e aperfeiçoamento em 
assuntos legislativos, temas de atualidade e de relevante da sociedade.

 A Escola do Legislativo também possui um importante projeto denominado 
“Parlamento Jovem”, que consiste na vivência legislativa voltada a estudantes entre 
14 e 18 anos, de diferentes escolas de Patos de Minas, com o objetivo de uma melhor 
compreensão e prática da função parlamentar bem como da política em geral, 
podendo os jovens sugerir, inclusive, projetos de lei aos vereadores, com a 
possibilidade de serem analisados e votados em plenária.  

ezequiel
macedo galvão
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No seu primeiro ano de mandato, o vereador Ezequiel Macedo Galvão foi eleito presidente da Câmara 
Municipal para a gestão 2021/2022. Como vereador, ele apresentou importantes projetos de lei, que 
foram aprovados e tornaram-se leis municipais, tais como: Lei n.º 8.050, de 15 jun 21, que institui, no 
âmbito do Município de Patos de Minas, o “Programa de conscientização e orientação sobre a 
Síndrome de Down, no município de Patos de Minas”; Lei n.º 8.101, de 1º set 2021, que declara de 
utilidade pública a Associação de Mulheres de Flores e de Aço  - AMFA, associação civil sem fins 
lucrativos; Lei n.º 9.113, de 9 set. 2021, que declara de utilidade pública a Associação Promocional e 
Assistencial dos Bairros Guanabara e Copacabana, associação civil sem fins lucrativos; e Lei n.º 8.126, de 
22Set21, que institui, no âmbito do Município de Patos de Minas, “Política Pública do Município de Patos 
de Minas para garantia, proteção e ampliação dos direitos das pessoas com Transtorno do Espectro 
Autista-TEA  e seus familiares e dá outras providências”.

O vereador Ezequiel Macedo também apresentou projetos que declaram de utilidade pública 
importantes associações, os quais foram aprovados e tornaram-se leis municipais, tais como: Lei n.º 
8.158, de 16 nov. 2021, que declara de utilidade pública a Associação Patense de Aprendizado Musical, 
Cultural, Social e de Cidadania – APMCSC, associação civil e sem fins lucrativos; e Lei n.º 8.158, de 16 nov. 
2021, que declara de utilidade pública a Associação Patense de Aprendizado Musical, Cultural, Social e 
de Cidadania – APMCSC, associação civil e sem fins lucrativos.

Além disso, por meio de sua proximidade com alguns deputados federais, o parlamentar conseguiu o 
repasse de verbas federais para atender a algumas demandas do município. São elas: aquisição de R$ 
200.000.00 (duzentos mil reais), verba de emenda parlamentar do deputado federal Franco Cartafina, 
para reforma do prédio da unidade básica de saúde do Bairro Abner Afonso; aquisição de R$ 100.000,00 
(cem mil reais), verba de emenda parlamentar do deputado federal Franco Cartafina para manutenção 
do Lar Vicentino Padre Alaor; aquisição de um caminhão prensa lixo, por meio de verba de emenda 
parlamentar do deputado federal Franco Cartafina, para que o Município possa fazer a coleta do lixo 
das comunidades rurais que fazem parte da bacia hidrográfica do Rio São Francisco; aquisição de um 
caminhão-pipa, por meio de verba de emenda parlamentar do deputado federal José Vitor. 

Acrescenta-se a isso o fato de que o vereador Ezequiel Macedo tem se preocupado com a urbanização 
do município e com o bem-estar dos cidadãos patenses, apresentando inúmeras indicações aprovadas 
em Plenário da Câmara, que visam sensibilizar o Poder Executivo a desenvolver esforços para a 
melhoria das ruas, estradas rurais, urbanização de praças, sinalização de vias e tantos outros benefícios. 
Nesse sentido, o gabinete do vereador entregou ao prefeito municipal um projeto de urbanização da 
Praça Augusto Gonçalves da Fonseca, localizada no Bairro Caramuru, próximo à Praça da Biquinha. 

Ademais, o vereador Ezequiel indicou emendas, que foram aprovadas em Plenário, para liberação de 
verbas à Santa Casa de Misericórdia e ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Alto 
Paranaíba (CISALP) para cirurgias eletivas, no valor de R$188.000,00 (cento e oitenta e oito mil reais), 
sendo 50% para cada órgão, além de indicação e aprovação de emendas para liberação de verbas para 
18 (dezoito) entidades assistenciais/culturais diversas.  



gladston
gabriel da silva 
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“Em seu primeiro ano de mandato, o vereador Gladston Gabriel destaca algumas ações, tais como: 
conquista de R$ 7.079.182, mediante gestões da Comissão de Saúde, Câmara Municipal e 
deputados; R$ 4.000.000,00, verba para a continuação das obras do Campus da UFU – designada 
pelo deputado federal Zé Vitor; R$ 1.100.000,00 verba para covid 19 - designada pelo deputado 
federal Zé Vitor Câmara Municipal;  R$ 1.000.000,00 verba para cirurgias eletivas - designada pelo 
deputado federal Zé Vitor; R$ 100.000,00 Esperança Azul (Autismo)- designada pela deputada 
federal Alê Silva;  R$ 50.000,00 verba para academias ao ar livre - designada pelo deputado estadual 
Dr. Hely;  R$ 210.182,00 verba para reforma da UBS Alvorada - designada pela deputada federal Alê 
Silva;  R$ 300,000,00 verba para realização de cirurgias eletivas - mediante gestões da Câmara 
Municipal e Comissão de Saúde; R$ 319.000,00 verba emergencial para covid 19 - designada pelo 
deputado estadual Dr. Hely; R$ 240.000,00 - verba para Educação- designada pelo deputado 
estadual Dr. Hely. 

Em 2021, o gabinete protocolou 224 ofícios; 70 indicações; 2 moções de aplausos; 7 projetos de lei 
ordinária; 1 requerimento de solicitação; e 1 projeto de decreto legislativo. Além disso, o vereador é 
autor de alguns projetos de lei sancionados pelo Executivo Municipal. São eles:  PLOL 5231/2021, que 
“Dispõe sobre o prazo máximo de 30 dias para a entrega de resultados de exames, Citologia 
Oncótica (Rastreamento de Câncer de Colo do Útero) e Mamografia, cadastrados no Sistema de 
Informação de Câncer – SISCAN, no âmbito do Sistema Único de Saúde/SUS no município de Patos 
de Minas”; e PLOL 5265/2021, que “Institui, no município de Patos de Minas, política pública para 
garantia, proteção e ampliação dos direitos das pessoas com transtorno do espectro autista - TEA e 
seus familiares” 

Por fim, ressalta-se a participação do vereador em alguns movimentos de destaque tais como: 
Campanha do Agasalho junto à Vereadora Beth; Campanha Gotas de Vida no Hemocentro de Patos 
de Minas; conquista dos 20% de insalubridade para os agentes comunitários de saúde; empenho no 
credenciamento SUS da Clínica do Rim, a fim de mediar aos pacientes renais do município um 
atendimento digno e humanizado; e assinatura do requerimento para a instauração da CPI da 
Copasa”. 



itamar
andré dos santos 
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“Em 2021, o vereador Itamar André realizou diversas atuações em prol da sociedade patense, sobretudo dos 
moradores da zona rural. Grandes foram seus esforços em busca da manutenção das estradas rurais da 
região, bem como da prestação de serviços voltados para esse público. 
Destaca-se, nesse sentido, o apoio incondicional na realização da reunião de apresentação do Plano 
Municipal de Regularização Fundiária, no Distrito de Pindaíbas, ocorrida no mês de outubro, a qual contou 
com expressiva participação popular; assim como no acompanhamento das equipes que realizaram o 
cadastro de todos os moradores que desejaram participar da proposta apresentada.

Ademais, com o objetivo de prestar homenagem e reconhecimento ao agricultor, o vereador Itamar foi o 
autor do Projeto de Lei n.º 5203/2021, do qual originou-se Lei n.º 8.022, de 23 de março de 2021, que institui, 
no município de Patos de Minas, a Semana do Agricultor, a qual será comemorada, anualmente, na última 
semana do mês de julho com o nome "Semana Municipal de Agricultura e Sustentabilidade", em alusão ao 
Dia do Agricultor, que é nacionalmente comemorado no dia 28 de julho.
Além desses destaques, o parlamentar participou de diversas reuniões comunitárias com o intuito de 
levantar demandas de diferentes comunidades e levá-las ao conhecimento do Executivo Municipal por 
meio de encontros, ofícios, processos digitais e indicações realizadas ao longo de todo o ano”.

“Em 2021, o vereador João Marra empenhou-se em vários projetos e ações que possibilitaram diversos 
benefícios aos cidadãos de Patos de Minas, entre eles, destacam-se os seguintes: Projeto de Resolução n° 
310 – Banco de Ideias Legislativas –  Resolução n° 302/2021; Projeto de Resolução n° 316 – criação da Comissão 
de Combate e Enfrentamento ao Câncer – ainda não aprovada; requerimento para a criação da Comissão 
Temporária Especial de Recursos Hídricos, Hidrossanitários e assuntos relativos à atuação da Companhia de 
Saneamento de Minas Gerais; autoria do Projeto de Lei n.º n°5.310/21 – instituição do Programa “Adote um 
Abrigo/Guarita de Parada de Ônibus”, aprovado e sancionado - Lei n.º 8.125/2021; dp Projeto de Lei n° 5.344/21 
- alterando a Lei n.º 6.168/2009, dispensando, em época de pandemia, a obrigatoriedade de realização de 
provas presenciais, adotando outro critério de seleção (processo simplificado); do Projeto de Lei n° 5.387/21, 
instituindo no Município a “Semana Municipal de Incentivo à doação de cabelos para pessoas em 
tratamento de câncer”, aprovado e aguardando a sanção do prefeito.

joão batista
de oliveira - joão marra 
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Além disso, o parlamentar fez emendas para a construção da unidade básica de saúde de 
Santana de Patos; e obteve o repasse de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), mediante emenda 
impositiva do deputado Weliton Prado, para apoio aos portadores de câncer”.

“No ano de 2021, na fase inicial da campanha de vacinação contra covid-19, o vereador Cabo 
Batista apresentou o Projeto de Lei Ordinária n.º 5267/2021, que, após aprovado, transformou-se 
na Lei n° 8.059/2021, que dispõe sobre a “xepa da vacina”, cujo objetivo foi assegurar a ampliação 
da vacinação regulamentando a utilização da sobra das vacinas destinando-a à população em 
geral, evitando, assim, perdas, visto que os imunizantes possuem prazo de validade de poucas 
horas após abertura do frasco.

Neste mesmo ano, Cabo Batista também apresentou outros dois projetos de lei, que ainda se 
encontram em tramitação, o de n° 5383/2021, que assegura o direito ao idoso, à pessoa com 
deficiência e à mulher desacompanhada, o direito ao desembarque do transporte coletivo em 
qualquer local onde seja possível estacionar, ainda que fora do ponto regular; e o de n° 5379/2021, 
que institui os critérios de internação involuntária de dependentes químicos, tendo em vista que 
é um sério problema social.

Dentre as ações desenvolvidas neste ano, destaca-se ainda a conquista da destinação de R$ 
180.000,00 para a educação municipal, por meio de emenda parlamentar do deputado federal 
Subtenente Gonzaga e de R$ 150.000,00 para a saúde pública, por meio de emenda parlamentar 
do deputado estadual Sargento Rodrigues”.

O vereador José Carlos da Silva – Carlito, como presidente da Comissão de Finanças, Orçamento 
e Tributos (CFOT) em 2021, atuou de forma ativa em audiências públicas para fiscalização de 
contas do Executivo Municipal, bem como em outras diversas reuniões para análise de 
importantes projetos de lei. 

O parlamentar também destacou-se na defesa dos direitos dos cidadãos, especialmente das 
comunidades rurais, dos idosos e das pessoas com deficiência. Além disso, votou importantes 
matérias legislativas e apresentou várias indicações de melhorias para o Município.  

joão batista
gonçalves - cabo batista 

josé
carlos da silva - carlito 
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“Neste primeiro ano de trabalho, José Eustáquio apresentou, trabalhou e participou de projetos de 
grande relevância social, dentre eles, de grande marco, foi ser escolhido como o relator da comissão 
parlamentar de inquérito - CPI que investigou irregularidades cometidas pela Copasa no Município 
de Patos de Minas/MG, numa maratona de 180 dias de trabalho intenso, discussões, depoimentos, 
visitas, com o intuito de trazer à população, diante de tanta insatisfação e apelo popular, um 
resultado justo para todos, em se tratando da prestação de serviços de saneamento básico em 
nossa cidade.

Outro importante projeto apoiando a Causa Animal, que é uma das bandeiras do vereador José 
Eustáquio, foi a criação do Conselho de Proteção e Defesa dos Animais, órgão esse que irá ajudar 
muitos animais de rua em resgates, campanhas contra abandono e maus-tratos e castração, 
diminuindo a quantidade de animais abandonados nas ruas. Nesse sentido, o parlamentar 
também idealizou, junto a empresas e apoiadores, uma campanha por meio da qual foram 
arrecadados 400 kg de ração, destinados à Associação de Proteção aos animais de nossa cidade. 

Ainda em prol da causa animal, bem como em prol dos autistas, idosos e crianças, José Eustáquio 
apresentou o Projeto de Lei n.º 5206/2021, aprovado e sancionado recentemente, que proibiu a 
comercialização e uso dos fogos de artifício com estampido em Patos de Minas, amenizando o 
sofrimento de muitas pessoas e animais, projeto esse que ocasionou grande repercussão, 
reconhecimento, carinho, elogios e gratidão das pessoas pela iniciativa.

Ademais, logo no início do mandato, José Eustáquio identificou e trabalhou, com muito empenho, 
por melhorias para nossa cidade, conseguindo recursos para diversas áreas, como, por exemplo, o 
repasse de, aproximadamente, 300 mil reais, para cirurgias eletivas, bem como repasse de verba 
para a construção da praça Fernando Lucas Teixeira Magalhães, no Bairro Jardim Panorâmico, obra 
essa já iniciada pelo Poder Executivo, além da conquista de uma academia ao ar livre, que será 
instalada em meados de janeiro. 

Por fim, importa registrar que foram mais de 300 ofícios enviados do gabinete do vereador José 
Eustáquio, com pedidos importantes feitos pela população, e de, aproximadamente, 70 Indicações 
apresentadas em reunião, aprovadas em Plenário e encaminhadas ao Executivo”. 



josé luiz
borges júnior 
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“Durante os primeiros 365 dias de mandato, o vereador José Luiz se manteve fiel ao discurso de campanha 
e aos ideais políticos, apresentando projetos e defendendo as bandeiras ligadas à liberdade econômica, 
patriotismo, família e garantia dos direitos individuais. 

Além disso, atuou buscando recursos junto ao governo Jair Messias Bolsonaro, por meio do deputado 
federal Júnio Amaral, obtendo, com isso, as seguintes destinações de verbas para Patos de Minas:
    • R$ 320.000,00 para a saúde (incremento do Piso de Atenção Básica e estruturação da rede de atenção 
básica)
    • R$ 250.000,00 para a infraestrutura esportiva (reforma de quadras municipais)
    • R$ 110.000,00 por transferência especial (para aplicação em qualquer área)
    • R$ 110.000,00 em equipamentos (um trator e um pulverizador entregues ao distrito de Bonsucesso)  
    • R$ 120.000,00 Kit do conselho tutelar (contendo 1 carro, computadores, bebedouro)

Ademais, duas promessas de campanha muito importantes também foram cumpridas em 2021: a redução 
de gastos da Câmara Municipal, ao abrir mão do terceiro assessor, que, apenas no primeiro ano, 
representou uma economia de aproximadamente R$ 60.000,00, e o plantio de quase 1.000 mudas na Mata 
do Catingueiro, referentes aos votos obtidos e como forma de incentivo à preservação do meio ambiente”.

“Em 2021, vários projetos e ações foram realizadas pelo vereador Mauri da JL, dentre os quais destacam-se:

    • Pedido ao Prefeito para a transferência da sede da Câmara Municipal para o Palácio dos Cristais 
(cortar gastos com aluguel). 
    • Requerimento da CPI da Copasa.
    • Participação como membro da CPI da Copasa.
    • Participação da liberação da verba com destinação à UFU.
    • Emendas para liberação da construção para o lar Vicentino Padre Alaor.
    • Emendas para liberação de verbas à Santa Casa de Misericórdia para cirurgias eletivas, no valor de 188          
  mil reais.
    • Conquista do repasse de 550 mil reais, por meio de emendas destinadas pelo deputado Newton     
  Cardoso Júnior, para a Saúde”.  

mauri
sérgio rodrigues - mauri da jl 
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“O vereador Nivaldo Tavares, após assumir a cadeira na Câmara Municipal em novembro/2021, encerra 
o ano com grandes expectativas para 2022.

Nesse sentido, a gestão que atuou como vereador em 2017/2020 conseguiu, em parceria com o 
Executivo realizar grandes demandas da população.

Dentre as principais indicações, estão as de números 511/2017 e 512/2017, quais sejam: 
- Duplicação e iluminação da Avenida dos Buritis, no Bairro Alto da Colina, ligando-a à Avenida Patrício 
Filho, no Bairro Morada do Sol.
- Duplicação e iluminação da Rua Artur Magalhães, a partir da rotatória do final da Avenida Fátima 
Porto até a Avenida João Batista Rodrigues, no Bairro Jardim Aquários.
E, assim, com seu recente retorno à Casa Legislativa, Nivaldo vem trazendo novas demandas e 
trabalhará arduamente para que todos esses projetos sejam executados”. 

“O vereador Vicente foi um dos autores da proposta de Emenda à Lei Orgânica Municipal nº 049/2020, 
que “Acrescenta o art. 109-A à Lei n.º Orgânica Municipal, que dispõe sobre a Emenda Parlamentar 
Orçamentária Impositiva”. Essa proposta foi aprovada no final do ano de 2020, porém teve sua eficácia 
neste ano de 2021, fazendo-se valer com a disponibilização de uma verba que foi dividida entre os 17 
atuais vereadores, possibilitando o repasse a diversas entidades de forma impositiva, ou seja, a partir 
dessa iniciativa do vereador Vicente, os repasses indicados, neste ano, por todos os vereadores devem 
obrigatoriamente ser pagos pelo Poder Executivo.

Dentre toda verba disponibilizada ao vereador repassada a diversas instituições, foi feito o repasse à 
Santa Casa da Misericórdia no valor R$ 188.000,00. Outro destaque importante foram as emendas ao 
projeto de lei que tratou da Reforma da Previdência, ou seja, foram apresentadas e acatadas 5 (cinco) 
emendas, possibilitando, assim, significativas melhorias ao projeto original do Executivo. A iniciativa de 
apresentar essas emendas ao prefeito partiu dos vereadores Vicente de Paula Sousa e Daniel Amorim 
Gomes – Professor Daniel, as quais, diante da relevância da matéria, foram acatadas por todos os 17 
vereadores da Casa Legislativa”.   

vicente
de paula sousa 
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"Conhecer para compreender. Com esse ideal é que o vereador Vitor Porto (@vitimporto) e equipe 
realizaram, no ano de 2021, o primeiro diagnóstico de Análise da Produção Legislativa do Município de 
Patos de Minas, em que foram analisadas 3201 leis ordinárias, referentes aos anos de 2000 até 2020. Ao 
analisar todas leis dos últimos 20 anos, houve a classificação de todas as leis por assuntos, para que fosse 
possível identificar quais eram os assuntos mais e menos tratados pelos legisladores. O trabalho pode 
ser acessado por toda a população através do link bit.ly/analiselegislativa.

Além disso, seguindo a mesma ideia (de conhecer para compreender e também trabalhar com dados 
e evidências), o vereador e sua equipe realizaram o mapeamento dos imóveis públicos da cidade e, a 
partir disso, fizeram vistoria da situação em que esses se encontram, para entender melhor o 
funcionamento de cada um, transmitir a população o que está ocorrendo e poder desenvolver uma 
melhor atuação.

O vereador, como membro da Comissão de Educação, também se fez atuante trabalhando em um 
projeto de visitas as Escolas Municipais e CMEIS, para conhecer as estruturas, as equipes e o trabalho 
desenvolvido em cada um desses locais, bem como suas principais demandas.
Por fim, em 2021, o vereador Vitor Porto foi membro atuante da Comissão de Legislação, Justiça e 
Redação (CLJR), participando da análise da legalidade de todos os projetos em tramitação na Casa 
Legislativa; e, juntamente com os demais membros da Comissão de Saúde, iniciou um importante 
cronograma de visitas às UBS”

Recém-empossado, em 25 de novembro de 2021, o vereador Wanderlei Rodrigues Resende - Professor 
Delei, afirmou, em seu discurso de posse, que conta com apoio de todos os vereadores “para dividir 
experiências, conselhos e tudo que possa fortalecer nossa jornada nos próximos anos. Cada um com o 
seu perfil, suas qualidades e defeitos, mas que, com força de vontade, lutam para defender os interesses 
da nossa Patos de Minas”. 

E, em seu discurso, acrescentou: “Embora não tenha começado junto com vocês, já vinha 
desempenhando um trabalho na Prefeitura, a convite do nosso prefeito, no qual assumi a Diretoria de 
Esportes, cargo esse que me deixou feliz, uma vez que tive a oportunidade de trabalhar com o que mais 
gosto e tenho experiência: promover a inclusão social de crianças e jovens por meio do esporte. Estou 
confiante de que a minha contribuição, que ora se inicia, será pautada pela busca incansável do 
consenso, para que possamos, em um esforço conjunto, colocar em prática muitos projetos 
importantes para nossa cidade”, afirmou. 

Por fim, o parlamentar também reforçou que seu gabinete estará de portas abertas a toda
comunidade e concluiu: “Podem ter certeza, que da minha parte, teremos muita
dedicação e trabalho”. 
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“Compreendendo que as medidas propostas contribuem para que os moradores tenham seus 
momentos de lazer e que para que possam praticar suas atividades físicas e esportivas com 
maior segurança, o vereador solicitou, por meio de ofícios e indicações, as reformas das quadras 
poliesportivas do município.

Dentre as reformas solicitadas, Wilian obteve êxito com relação à reforma da Quadra São José 
Operário, que era tão esperada pelos moradores locais, bem como no que diz respeito à reforma 
das escolas municipais, especialmente quanto à reforma da Escola Municipal Professor Aristides 
de Memória e da Escola Municipal Prefeito Jacques Correa da Costa, solicitação que veio sendo 
feita desde o início do ano de 2021. Ressalta-se que, atualmente já está acontecendo o processo 
de licitação para as reformas desses dois tão importantes educandários, ambos com grande 
número de alunos matriculados e com frequência regular. 

O vereador Wilian de Campos também é um dos idealizadores do Projeto Comunitário “Hortas 
Comunitárias WD em Ação”, que tem como objetivo a utilização de espaços públicos e/ou 
privados desocupados/desaproveitados de forma racional, no perímetro urbano, para o cultivo 
de hortaliças diversificadas, plantas medicinais, leguminosas, e outros alimentos, a fim de 
beneficiar a comunidade onde a horta é instalada. Nesse sentido, por meio do projeto, evita-se 
que tais áreas se tornem depósitos de lixo/entulho, ambientes propícios para a marginalidade e 
proliferação de insetos/bichos peçonhentos; além de propiciar a segurança alimentar e 
nutricional da comunidade local, com ênfase para famílias carentes de baixa renda em 
vulnerabilidade social. Atualmente, as hortas em funcionamento estão localizadas nos bairros 
Jardim Esperança, Residencial Monjolo e Jardim Aquarius; e as hortas em andamento nos 
bairros Nova Floresta, Alto da Serra e Alvorada.

Além dessas e de outras ações podemos destacar a atuação firme e corajosa do vereador em 
prol dos servidores públicos e dos menos favorecidos, durante todo este primeiro ano de 
legislatura e especialmente durante as reuniões ordinárias da Câmara Municipal de Patos de 
Minas”.  




