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RELATÓRIO DE GESTÃO - 2016 

 
  Patos de Minas, 6 de janeiro de 2017. 

 
 

A Câmara Municipal de Patos de Minas, sob a Presidência do Vereador 
Bartolomeu Ferreira Ribeiro, esteve em plena atividade em 2016, e os números 
demonstram muito bem o trabalho do legislativo patense:  
 
Ao longo do ano, foram realizadas 23 reuniões ordinárias, 8 reuniões extraordinárias, 2 
reuniões solenes, 10 reuniões especiais e 8 audiências públicas. Foram apreciados 215 
projetos de lei ordinária, 35 projetos de lei complementar, 1 proposta de Emenda à Lei 
Orgânica Municipal, 107 projetos de decretos legislativos, 1 projeto de resolução, 75 
portarias, 240 indicações, 83 moções de aplausos, 4 moções de apelo, 48 requerimentos 
de solicitações, 577 requerimentos de pesar, 15 memorandos e 813 ofícios. 
 

 
PRINCIPAIS DESTAQUES DA GESTÃO DO  

PRESIDENTE BARTOLOMEU FERREIRA RIBEIRO:  

• Continuou priorizando a legislação municipal em conformidade com às normas 
estaduais, federais e constitucionais, à Lei Orgânica do Município e ao Regimento 
Interno, com ênfase num processo legislativo legalmente correto e de acordo com 
os anseios da sociedade. 

• Incentivo à necessidade de qualificação das Comissões Permanentes e Especiais, 
reforçando a importância da participação de representantes de diferentes áreas da 
sociedade durante as reuniões com o objetivo de otimizar os debates.  

• Fiscalização constante dos atos do Poder Executivo Municipal, por meio do estudo 
aprofundado das matérias e da cobrança de explicações e de ações mais efetivas 
em prol do interesse público.   

• Atualização do Regimento Interno da Câmara Municipal, tanto na forma legal 
quanto técnica, com vistas a adequar-se de forma mais efetiva às necessidades do 
Município e do processo legislativo. 

• Continuou incentivando a participação democrática da população, por meio das 
tribunas livres, das reuniões ordinárias, extraordinárias e de comissões, 
proporcionando ao povo um engajamento nas questões políticas do Município e 
permitindo ao cidadão comum inserir-se nos processos de formulação, decisão e 
implementação de políticas públicas.  

• Representação do Poder Legislativo de Patos de Minas nos mais diversos eventos, 
ocasiões em que os Vereadores reforçam o convite ao público a participarem das 
reuniões e demais atos da Câmara Municipal.  
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• Continuação do envio, por e-mail, da pauta das Reuniões Ordinárias e 
Extraordinárias e demais atividades do Poder Legislativo de Patos de Minas a 
entidades, órgãos públicos, associações, clubes de serviço, autoridades e cidadãos 
de Patos de Minas.  

• Solenidade de entronização da foto do Presidente Francisco Carlos Frechiani - 
Gestão 2015, e atualização da foto da Presidente Edimê Erlinda de Lima Avelar - 
Gestão 2014, na galeria de Presidentes da Câmara Municipal: 11/08. 

• Apoio à Escola do Legislativo em atividades de cunho social, cultural, educativo e 
político.  

• Transparência dos atos parlamentares e do processo legislativo, por meio da 
continuidade das transmissões ao vivo de todas as Reuniões Ordinárias da 
Câmara Municipal, pela NTV, iniciadas em 2013.  

• Transferência da sede da Câmara Municipal para um único prédio, na Rua José de 
Santa, 470 – centro, com implantação das adequações necessárias ao bom 
funcionamento, facilitando o acesso da população ao Plenário, aos gabinetes de 
Vereadores e propiciando melhor condição de trabalho dos servidores e 
assessores, sem aumentar a despesa com aluguel. 

Com a execução do projeto de distribuição de espaço, implementou-se a logística 
da mudança. Para tanto, foram utilizados profissionais especializados que 
trabalharam sob a supervisão e a colaboração dos servidores responsáveis por 
cada setor. Numa etapa posterior, houve a transferência do mobiliário dos 
gabinetes. 

A disposição dos setores da Câmara Municipal de Patos de Minas segue um 
modelo prático que facilita o desenvolvimento das atividades, como se observa a 
seguir: 

Térreo  

Recepção e Protocolo, Copa/Cozinha, Almoxarifado, Plenarinho, Almoxarifado do 
Legislativo e Plenário principal. 

1º andar 

Diretoria Adjunta Legislativa/Apoio Parlamentar, Redação e Revisão, TI e Divisão 
de Informática, RH, Xerox, Assessoria de Comunicação e Cerimonial, Procuradoria 
e Assessoria Jurídica, Diretoria da Escola do Legislativo, Diretoria Geral, Secretaria 
da Mesa Diretora e Presidência da Câmara. 

2º andar 

Diretoria Adjunta Administrativa, Controladoria Interna, Tesouraria, Compras e 
Licitações, Contabilidade e Patrimônio. Neste andar, está instalado o Gabinete 201 
ocupado pelo Vereador Paulo Augusto Correa – Paulinho do Sintrasp. 

Os demais gabinetes estão instalados nos outros andares, com a seguinte 
distribuição:  

3º andar 

301 - David Antônio Sanches – David Balla 
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302 – Nivaldo Tavares dos Santos 

303 – Mauri Sérgio Rodrigues – Mauri da JL 

304 – João Bosco de Castro Borges – Bosquinho  

4º andar 

401 – Otaviano Marques de Amorim 

402 – Sebastião Sousa de Almeida – Tião Mariano 

403 – Francisco Carlos Frechiani 

404 – Lásaro Borges de Oliveira 

5º andar 

501 – Walter Geraldo de Araújo – Valtinho 

502 – Maria Beatriz de Castro Alves Savassi – Béia Savassi 

503 – Vicente de Paula Sousa 

504 – Edimê Erlinda de Lima Avelar 

6º andar 

601 – João Batista Gonçalves – Cabo Batista 

602 – Isaías Martins de Oliveira 

603 – Braz Paulo de Oliveira Júnior 

604 – Maria Dalva da Mota Azevedo – Dalva Mota 

           Com a mudança para um único prédio, o serviço diário ganha em praticidade e 
torna-se mais simples e ágil a manutenção de equipamentos e da estrutura física. A título 
de exemplo, destaca-se a central de TI responsável pelo funcionamento da rede de 
computadores, programas de informática e sistema Sonner. Manutenção centralizada, 
interconectividade, melhor funcionamento de arquivos digitais por meio de backup, são 
outras vantagens observadas. As atividades no novo prédio foram iniciadas no dia 12 de 
dezembro de 2016. A Reunião Ordinária do dia 15 de dezembro e a Reunião 
Extraordinária do dia 27 de dezembro (Orçamento Municipal), puderam ser realizadas no 
novo endereço. 

 

• Organização e realização da Cerimônia de Posse dos Vereadores, Prefeito e Vice-
Prefeito eleitos no Município em 2 de outubro de 2016. A Câmara Municipal é 
responsável pela sessão nos termos da Constituição Federal, da Lei Orgânica 
Municipal e do Regimento Interno. O evento ocorreu no Paiolão José Ribeiro de 
Carvalho, no interior do Parque de Exposições Sebastião Alves do Nascimento, na 
noite do dia 1º de janeiro de 2017, com transmissão da NTV Canal 8 de Patos de 
Minas.  

Para que tudo transcorresse num clima de paz e harmonia, o Presidente do 
Legislativo, Vereador Bartolomeu Ferreira Ribeiro, nomeou a Comissão Especial 
da Posse, formada por servidores com experiência na área de eventos, e mobilizou 
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outros servidores para trabalharem no dia do evento. A Comissão da Posse 
começou a sua atuação na metade do ano passado. O primeiro passo foi o 
planejamento. Em seguida, a elaboração do processo licitatório e a publicação do 
edital, e, finalmente, a contratação da empresa vencedora, Sandro César Toledo 
Eireli, de Três Corações (MG), responsável pela execução dos serviços, em 
conformidade com a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, publicada no D.O.U., 
de 18 de julho de 2002 e suas alterações. 

Como parte integrante do evento de posse, houve Culto na Igreja Presbiteriana 
Central, no dia 18 de dezembro de 2016, às 19 horas, e Missa em Ação de Graças, 
na Catedral de Santo Antônio, em 28 de dezembro de 2016, às 19 horas. 

 

 
 

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS  
(Visando a ouvir a população sobre assuntos de interesse público).  

 
 

1. Discussão sobre Zoneamento, Uso e Ocupação dos Terrenos e Edificações de Patos 
de Minas: 23/02. 

2. Discussão de diversos problemas que afligem os moradores do Bairro Laranjeiras, 
também conhecido por Cerrado: 10/03. Apresentação do Relatório de Metas Fiscais 
relativas ao terceiro quadrimestre de 2014: 10/03.  

3. Reclamações quanto aos Serviços Prestados pela Copasa a Patos de Minas, numa 
iniciativa do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (Codema). A Câmara 
Municipal emprestou o Plenário e participou da discussão: 19/04. 

4. Relatório das Metas Fiscais relativas ao segundo e terceiro quadrimestre de 2015 
(maio, junho, julho e agosto; e setembro, outubro, novembro, dezembro, 
respectivamente: 09/05. 

5. Violência contra Mulheres: alto índice de crimes de estupros em Patos de Minas. 
Criação de um Grupo de Trabalho para dar continuidade à discussão e publicação de 
folder informativo, com apoio da Câmara Municipal: 10/05. 

6. Projeto de Lei Complementar nº 680/2016, de autoria do Poder Executivo, que “altera 
o perímetro urbano na Lei Complementar nº 320, de 31 de dezembro de 2008, que 
institui a revisão da Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação de Terrenos e Edificações 
no Município de Patos de Minas, e dá outras providências”: 13/10. 

7. Apresentação do Relatório de Gestão Fiscal, relativo ao 1º e 2º quadrimestres de 
2016, conforme determina o Artigo 9º, § 4º da Lei Complementar 101/2000: 21/11. 

8. Situação de Animais Abandonados na cidade e no Município de Patos de Minas: 
08/12. 

 
 

ESCOLA DO LEGISLATIVO – 2016 
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A Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Pato s de Minas, em parceria com a 
Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), é um a importante ferramenta de 
formação de agentes públicos, políticos e da popula ção em geral para o exercício 
da cidadania. A Escola foi implantada na Câmara Mun icipal de Patos de Minas pela 
Resolução n° 255, de 17 de fevereiro de 2009. Em 20 16, ficou sob a direção do 
Consultor e Procurador Jurídico da Câmara, Gabriel Gomes Canedo Vieira de 
Magalhães. No ano passado, a Escola do Legislativo promoveu as seguintes 
atividades: 

 

 
• Encontros de aperfeiçoamento profissional nas áreas de processo e técnica 

legislativa; estrutura, funcionamento e sistemas da Câmara Municipal; e 
excelência no atendimento, relacionamento interpessoal e postura profissional, 
direcionados aos assessores, servidores e Vereadores. 

• Encontro de informação sobre a Legislação Eleitoral, antecedendo o período 
eleitoral da Eleições Municipais de 2 de outubro, destinado aos assessores, 
servidores e Vereadores para a 8ª Conferência Estadual de Saúde, direcionado 
para Delegados e Conselheiros Municipais.  
 

• Encontro para informações direcionadas à estudantes do ensino fundamental, 
em visita ao Plenário do Legislativo Municipal, sobre Noções Básicas da 
Atividade Parlamentar do Vereador e o funcionamento da Câmara Municipal. 

 
•  Fórum Permanente de Políticas Públicas voltadas à juventude do Alto 

Paranaíba, em parceira com o Conselho Municipal de Juventude de Patos de 
Minas.  

 
• Reunião para repasse de orientações ao Conselho Municipal dos Direitos da 

Mulher sobre a possibilidade de parceria da Câmara Municipal em publicação 
informativa sobre violência contra a mulher, especialmente sobre o crime de 
estupro. Da iniciativa, resultou a publicação de um folder com informações 
distribuído gratuitamente à população. 

 
 

 
CERIMÔNIA DE ENTRONIZAÇÃO DE FOTOGRAFIA 

 
Em 11 de agosto, momentos antes da Reunião Ordinária, a Câmara Municipal 
realizou uma solenidade bastante significativa, embora simples, para entronizar a 
foto do Vereador Francisco Carlos Frechiani na Galeria de Presidentes do 
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Legislativo de Patos de Minas. Num primeiro momento, registrou-se nos anais da 
Casa a gestão realizada pela Presidente Edimê Erlinda de Lima Avelar em 2014. 
Em seguida, a gestão do Presidente Francisco Carlos Frechiani em 2015. A 
Vereadora Edimê Avelar, como Presidente desta Casa Legislativa também em 
1997, já tinha tido sua fotografia entronizada. Assim, a placa foi atualizada, com a 
inclusão da sua segunda gestão à frente do Poder Legislativo Municipal, no ano de 
2014. Abrilhantam o ato, Vereadores, familiares dos dois homenageados, e 
servidores. 
 

 
COMUNICAÇÃO PÚBLICA 

  

A Câmara Municipal de Patos de Minas continuou refo rçando, em 2016, o seu 
posicionamento em agir com transparência e clareza,  por meio de diversas 
atividades de comunicação desenvolvidas durante o a no:  
 

• Atualização do site institucional (www.camarapatos. mg.gov.br), inovando em 
informação e tecnologia. Por meio dele, o cidadão t em acesso, por exemplo, 
a uma importante ferramenta para consulta ao Poder Legislativo Municipal: o 
Sistema de Apoio ao Processo Legislativo (SAPL). Es se Sistema é 
gerenciado pelo Interlegis, um programa do Senado F ederal, que tem, como 
objetivo, apoiar a integração e modernização do Pod er Legislativo brasileiro. 
O SAPL possibilita a elaboração de proposições, a m anutenção atualizada da 
base de leis, a consulta às informações sobre Mesa Diretora, comissões, 
parlamentares, ordem do dia, proposições, matérias legislativas, normas 
jurídicas, relatórios, entre outras questões. Dessa  forma, o SAPL facilita as 
atividades dos parlamentares e dos servidores e ain da dos cidadãos, que já 
podem acompanhar o andamento dos processos legislat ivos pela internet. 
 
Além disso, o site da Câmara disponibiliza ao cidad ão notícias diárias sobre 
os principais acontecimentos pautados pelo Legislat ivo; “Canal do Cidadão”, 
por meio do qual o internauta pode enviar suas suge stões, críticas, dúvidas e 
elogios; Portal da Transparência, com informações a dministrativas e 
financeiras atualizadas em tempo real, entre outros .  
 

• Envio diário de releases por e-mail para a imprensa  local sobre os principais 
acontecimentos do Poder Legislativo de Patos de Min as e eventos em que a 
Câmara Municipal esteve representada por seus Verea dores.   
 

• Presença e atuação diária nas redes sociais, Facebo ok e YouTube, com o 
objetivo de criar um novo canal de comunicação inst itucional entre a Casa 
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Legislativa e os cidadãos, compartilhando notícias,  fotos, vídeos e 
informações sobre a atuação parlamentar.  
 

• Transmissão ao vivo das sessões e eventos da Câmara  Municipal de Patos de 
Minas pela Fundação Educativa e Cultural do Alto Pa ranaíba (NTV), canal 8.  
As reuniões ordinárias são transmitidas quinzenalme nte, às quintas-feiras, 
das 14h às 16h. A contratação do serviço se deu por  meio de processo 
licitatório. Já que a Câmara Municipal não dispõe d e um canal de TV 
exclusivo, a iniciativa se justifica pela necessida de de tornar público, por 
meio de veículo de comunicação de massa de grande p enetração na 
sociedade, em tempo real, as atividades típicas do Poder Legislativo de Patos 
de Minas, como as discussões e votações de matérias  legislativas.  

 
 
Autor: Assessoria de Comunicação da Câmara Municipal de Patos de Minas. 


