
RELATÓRIO DE GESTÃO – 2017 

 

Patos de Minas, 31 de janeiro de 2018. 

 

A Câmara Municipal de Patos de Minas, sob a Presidência do Vereador 
Francisco Carlos Frechiani, desenvolveu intensa atividade em 2017. A seguir, os 
números que comprovam o trabalho do legislativo patense:  

Foram realizadas 25 reuniões ordinárias, 3 reuniões extraordinárias, 1 reunião 
solene, 8 reuniões especiais e 6 audiências públicas. Foram apreciados 189 
projetos de lei ordinária, 44 projetos de lei complementar, 3 vetos, 68 projetos de 
decreto legislativo, 19 projetos de resolução, 73 portarias, 290 indicações, 82 
moções de aplausos, 1 moção de repúdio, 47 requerimentos de solicitações, 537 
requerimentos de pesar, e emitidos 14 memorandos e 742 ofícios. 

 

PRINCIPAIS DESTAQUES DA GESTÃO DO PRESIDENTE FRANCI SCO 
CARLOS FRECHIANI: 

• Priorização da legislação municipal em conformidade com as normas 
estaduais, federais e constitucionais, a Lei Orgânica do Município e o 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 para a otimização dos 
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.    

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

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

• Representação do Poder Legislativo de Patos de Minas nos mais diversos 
eventos, ocasiões em que os Vereadores reforçaram o convite ao público a 
participar das reuniões e demais atos da Câmara Municipal. 

• Envio, por e-mail, da pauta das Reuniões Ordinárias e Extraordinárias e demais 
atividades do Poder Legislativo Municipal a entidades, órgãos públicos, 



associações, clubes de serviço, autoridades, imprensa e cidadãos de Patos de 
Minas.   

• Assinatura de convênio com a Fepam/Unipam para contratação de estagiários 
do Curso de Comunicação Social – Jornalismo e Publicidade e Propaganda, que 
acompanharão o Legislativo Municipal na elaboração do Plano de Comunicação 
Institucional e na criação de peças publicitárias institucionais.  

Após contatos e acordo anteriores, a Câmara Municipal de Patos de Minas 
recebeu, na manhã de 27/03, representantes do Curso de Comunicação Social 
e autoridades da Fepam/Unipam. A reunião teve como objetivo firmar a parceria 
entre as instituições para contratação de estagiários. O Presidente da Casa, 
Vereador Francisco Carlos Frechiani, ressaltou a importância dessa união, uma 
vez que torna público e acessível o trabalho realizado pela Câmara Municipal. 
Segundo o parlamentar, a população se mantém aquém do que é decidido nas 
reuniões, pois tem-se discutido muito do que já foi votado, em vez de 
acompanhar os projetos em análise e opinar sobre aqueles de interesse coletivo. 
Na opinião do Vereador-Presidente Frechiani, essa parceria aproximará a 
população das atividades parlamentares. 

• Parceria com Câmaras Municipais de Araxá, Uberlândia, Uberaba e Ituiutaba 
para organização e, posteriormente, realização do Seminário de Câmaras 
Municipais do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Na fase de organização, a 
Câmara Municipal de Patos de Minas sediou reuniões de discussão do conteúdo 
programático, com a participação de vereadores de diversas cidades da região. 
Definido o programa, o Legislativo patense, sob a coordenação do Presidente, 
Vereador Francisco Carlos Frechiani, foi responsável pelo envio do convite e 
divulgação do evento nas cidades do Alto Paranaíba. O evento, realizado nos 
dias 14 e 15 de setembro, na cidade de Araxá, contou com grande participação 
de vereadores de diversas cidades, além de autoridades estaduais e federais. A 
repercussão foi a melhor possível. O Vereador-Presidente da Câmara Municipal 
de Patos de Minas, Francisco Carlos Frechiani, foi um dos palestrantes. 

 

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS   

- A Audiência Pública é um instrumento de participação popular, garantido pela 
Constituição Federal de 1988 e regulado por Leis Federais, constituições 
estaduais e leis orgânicas municipais. É um espaço onde os poderes Executivo 
e Legislativo ou o Ministério Público podem expor um tema e debater com a 
população sobre a formulação de uma política pública, a elaboração de um 
projeto de Lei ou a realização de empreendimentos que podem gerar impactos 
à cidade, à vida das pessoas e ao meio ambiente. São discutidos também, em 
alguns casos, os resultados de uma política pública, de leis, de 
empreendimentos ou serviços já implementados ou em vigor. 

1. 22/02: Audiência Pública de Apresentação do Relatório de Metas Fiscais do 
Município, relativo ao 3º quadrimestre de 2016, conforme determina o art. 9º, § 
4º da Lei Complementar 101/2000.  



2. 23/02: Audiência Pública para discutir a Revisão e Atualização do Plano 
Diretor do Município de Patos de Minas – Iniciativa do Presidente da Câmara 
Municipal, Vereador Francisco Carlos Frechiani.  

3. 11/05: Audiência Pública para discutir as Fiscalizações Municipais – Iniciativa 
do Ver. Braz Paulo de Oliveira Júnior. 

4. 31/05: Audiência Pública de Apresentação do Relatório de Metas Fiscais do 
Município, relativo ao 1º quadrimestre de 2017, conforme determina o art. 9º, § 
4º da Lei Complementar 101/2000.  

5. 07/06: Audiência Pública de Apresentação do Relatório Detalhado do 
Quadrimestre Anterior (RDQA) (1º Quadrimestre de 2017), relativo à aplicação 
de recursos na saúde do Município, conforme determina o art. 36 da Lei 
Complementar nº 141/2012, e a Resolução CNS nº 459, de 10 de outubro de 
2012. 

6. 24/08: Audiência Pública sobre o tema “A importância das Entidades e do 
Terceiro Setor no Município de Patos de Minas – Iniciativa do Presidente da 
Comissão de Urbanismo, Transporte, Trânsito e Meio Ambiente (CUTTMA), 
Vereador Braz Paulo de Oliveira Júnior.  

7. 29/09: Audiência Pública de Apresentação do Relatório de Metas Fiscais do 
Município, relativo ao 2º quadrimestre de 2017, conforme determina o art. 9º, § 
4º da Lei Complementar 101/2000.  

8. 10/10: Audiência Pública de Apresentação do Relatório Detalhado do 
Quadrimestre Anterior (RDQA) (3º Quadrimestre de 2017), relativo à aplicação 
de recursos na saúde pelo Município, conforme determina o art. 36 da Lei 
Complementar nº 141/2012, e a Resolução CNS nº 459, de 10 de outubro de 
2012. 

 

ESCOLA DO LEGISLATIVO – 2017   

A Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Patos de Minas, em parceria 
com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), é uma importante 
ferramenta de formação de agentes públicos, políticos e da população em geral 
para o exercício da cidadania. A Escola foi implantada na Câmara Municipal de 
Patos de Minas pela Resolução n° 255, de 17 de fevereiro de 2009.  

Com a parceria da Escola do Legislativo, a Comissão de Participação Popular 
(CPP), integrada pelos Vereadores Lásaro Borges de Oliveira (Presidente), João 
Batista Gonçalves – Cabo Batista, e João Bosco de Castro Borges - Bosquinho, 
organizou o Parlamento Jovem, composto por 17 jovens estudantes de escolas 
públicas e particulares de Patos de Minas. Instituído pela Resolução nº 266, de 
11 de julho 2011, da Câmara Municipal de Patos de Minas, o “Parlamento 
Jovem” é um projeto de participação dos alunos regularmente matriculados e 
frequentes nas Escolas Públicas e Particulares do Município de Patos de Minas. 



O Parlamento Jovem tem por objetivo geral incentivar a comunidade estudantil 
a se organizar como sociedade civil e participar da vida política da cidade de 
Patos de Minas e do País, abrangendo a participação dos alunos matriculados 
regularmente nas duas últimas séries do ensino fundamental e em todas as 
séries do ensino médio, escolhidos em processo eleitoral realizado sob a 
responsabilidade dos estabelecimentos de ensino integrantes da rede pública e 
particular. 

Vereadores estudantis eleitos: 

1. Bianca Cristina Barbosa de Matos – Escola Estadual Deiró Eunápio 
Borges 

2. Carlos Augusto Meira – Escola Estadual Professor Antônio Dias Maciel 

3. Gabriel de Abreu Silva – Escola Estadual Professora Elza Carneiro Franco 

4. Gabriel Gonçalves Sobrinho – Escola Estadual Abner Afonso 

5. Gabriel Silva Mota Santos – Escola Municipal Prefeito Jacques Correa da 
Costa 

6. Gabriela Pereira Magalhães – Escola Estadual Professora Paulina de 
Melo Porto 

7. Geovana de Fátima Sousa Gonçalves – Escola Estadual Marcolino de 
Barros 

8. Isis Janayna Pereira Silva – Escola Estadual Abner Afonso 

9. Júlia Martins Oliveira – Escola Estadual Professora Elza Carneiro Franco 

10. Luís Fellipe Borges Braga – Colégio Nossa Senhora das Graças 

11. Maria Eduarda dos Anjos Silva Ferraz – Escola Estadual Professora 
Paulina de Melo Porto 

12. Maria Eduarda Mariano Silva – Colégio Fonseca Rodrigues 

13. Nathaniely Thereza Mendes Marques – Escola Estadual Dona Guiomar 
de Melo 

14. Pedro Henrique Dias Nunes – Escola Municipal Maria Inez Rubinger de 
Queiroz 

15. Rafaella Ayumi Sakai Lopes Yamane – Escola Municipal Maria Inez 
Rubinger de Queiroz 

16. Robson Rodrigues Júnior – Escola Estadual Adelaide Maciel 

17. Ruan William de Sousa – Escola Estadual Dr. Paulo Borges 

18. Taynara Lúcia da Costa – Escola Estadual Dona Guiomar de Melo 

19. Vanessa Oliveira Rodrigues – Escola Estadual Abílio Caixeta de Queiroz 



20. Vítor Hugo Brant – Colégio Fonseca Rodrigues 

Durante o segundo semestre de 2017, os vereadores estudantis visitaram todas 
as instalações do Legislativo Municipal, conheceram o funcionamento da 
Câmara, aprenderam noções básicas sobre a atividade parlamentar do vereador 
e participaram de reuniões monitoradas onde discutiram temas da vida política 
do município, do estado e do país. Eles também foram recebidos pelo Prefeito 
Municipal em seu gabinete, ocasião em que tiveram noção do funcionamento de 
secretarias, diretorias e outros segmentos da Administração Municipal. 

 

Curso de Sistema de Gestão de Gabinete para Assesso res Parlamentares 

A Câmara Municipal de Patos de Minas e a Escola do Legislativo realizaram, 
conjuntamente, nos dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro, o Curso de Sistema de 
Gestão de Gabinete – Gabinete Web, destinado a assessores parlamentares. O 
objetivo do curso tomou por base o extraordinário avanço da tecnologia nos 
tempos atuais, a consequente necessidade de atualizar as informações e o 
domínio do computador. Visando à participação do maior número de assessores 
parlamentares, foram formadas quatro turmas, com horários e datas 
diferenciados, tendo como local o Plenário do Legislativo Municipal.    

  

COMUNICAÇÃO PÚBLICA    

A Câmara Municipal de Patos de Minas continuou reforçando, em 2017, o seu 
posicionamento em agir com transparência e clareza, por meio de diversas 
atividades de comunicação desenvolvidas durante o ano: 

• Constante atualização do site institucional (www.camarapatos.mg.gov.br), 
inovando em informação e tecnologia. Por meio dele, o cidadão tem acesso, por 
exemplo, a uma importante ferramenta para consulta ao Poder Legislativo 
Municipal: o Sistema de Apoio ao Processo Legislativo (SAPL). Esse Sistema é 
gerenciado pelo Interlegis, um programa do Senado Federal, que tem, como 
objetivo, apoiar a integração e modernização do Poder Legislativo brasileiro. O 
SAPL possibilita a elaboração de proposições, a manutenção 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 ainda dos cidadãos, que já 
podem acompanhar o andamento dos processos legislativos pela internet.  

• Além disso, o site da Câmara disponibiliza ao cidadão notícias diárias sobre os 
principais acontecimentos pautados pelo Legislativo; “Canal do Cidadão”, por 
meio do qual o internauta pode enviar suas sugestões, críticas, dúvidas e 
elogios; Portal da Transparência, com informações administrativas e financeiras 
atualizadas em tempo real, entre outros.    



• Envio regular de releases por e-mail para a imprensa local sobre os principais 
acontecimentos do Poder Legislativo de Patos de Minas e eventos em que a 
Câmara Municipal esteve representada por seus Vereadores.     

• Presença e atuação diária nas redes sociais, Facebook e YouTube, 
estabelecendo, assim, um novo canal de comunicação institucional entre a Casa 
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 Paranaíba (NTV), canal 8.  As 
reuniões ordinárias são transmitidas semanalmente às quintas-feiras, entre 14h 
às 17h. A contratação do serviço se deu por meio de processo licitatório. Já que 
a Câmara Municipal não dispõe de um canal de TV exclusivo, a iniciativa se 
justifica pela necessidade de tornar público, por meio de veículo de comunicação 
de massa de grande penetração 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. 


