
RELATÓRIO DE GESTÃO – 2018

Patos de Minas, 26 de março de 2019.

Atividades desenvolvidas pela Câmara Municipal de Patos de Minas no ano de
2018 sob a Presidência do Vereador Francisco Carlos Frechiani: 

Foram realizadas 23 reuniões ordinárias, 1 reunião extraordinária, 1 reunião
solene, 8 reuniões especiais e 7 audiências públicas. Foram apreciados 134
projetos de lei ordinária, 28 projetos de lei complementar, 6 vetos, 1 proposta
de  emenda  à  Lei  Orgânica  Municipal,  93  projetos  de  decreto  legislativo,  2
projetos de resolução, 52 portarias, 250 indicações, 60 moções de aplausos, 2
moções de repúdio, 67 requerimentos de solicitações, 546 moções de pesar,
15 memorandos e 546 ofícios.

DESTAQUES  DA  GESTÃO  DO  PRESIDENTE  FRANCISCO  CARLOS
FRECHIANI:

Mantendo a linha de atuação adotada nas suas duas gestões anteriores (2015
e  2017),  o  Chefe  do  Legislativo  procurou,  também  em  2018,  priorizar  a
legislação municipal  em conformidade com as normas estaduais,  federais e
constitucionais,  a  Lei  Orgânica  do  Município  e  o  Regimento  Interno,  com
ênfase no processo legislativo legalmente correto e de acordo com os anseios
da sociedade, apresentando, ainda, outros destaques tais como:

° Manutenção da qualificação das Comissões Permanentes e Especiais, com
enfoque na importância da participação de representantes de diferentes áreas
da sociedade durante as reuniões, visando a otimização dos debates.  

° Rotina de fiscalização 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, com o objetivo
de  facilitar  o  engajamento  do  povo  nas  questões  políticas  do  Município,
permitindo ao cidadão comum inserir-se nos processos de formulação, decisão
e implementação de políticas públicas.  

°  Primeiras  iniciativas  de  reestruturação  da  Escola  do  Legislativo  Municipal
para  desenvolvimento  de  atividades  de  cunho  social,  cultural,  educativo  e
político.

°  Apoio  institucional  na divulgação e  realização das  audiências públicas de
revisão do Plano do Diretor.  



° 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.

°  Apoio  institucional  à  divulgação  da  campanha  de  Vacinação  contra  a
Poliomielite  e  o  Sarampo,  em  função  da  necessidade  de  maior  cobertura
vacinal  no  Município,  inclusive  com a  realização  de  Carreata  no  Dia  D  de
Vacinação (parceria entre Câmara Municipal, Prefeitura de Patos de Minas e os
três clubes do Rotary). 

°  Renovação do contrato com a agência Link Propaganda para atuação na
divulgação institucional da Câmara Municipal.

° Gestões de aporte social, cultural e financeiro para a efetivação do evento
“Encontro  Técnico  TCEMG  e  os  Municípios:  Educação,  Transparência  e
Sustentabilidade da Receita Pública”, no Município de Patos de Minas – MG,
nos dias 8 e 9 de novembro, no Salão de Festas House Fest. Numa iniciativa
do Tribunal de Contas de Minas Gerais, o Encontro foi realizado com a parceria
da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Patos de Minas, Prefeitura de
Patos  de  Minas,  Superintendência  Regional  de  Ensino  e  Associação  dos
Municípios da Microrregião do Alto Paranaíba - Amapar.

°  Renovação  do  convênio  com  a  Fepam/Unipam  para  contratação  de
estagiários  do Curso  de  Comunicação  Social  –  Jornalismo  e  Publicidade  e
Propaganda, que acompanham o Legislativo Municipal na elaboração do Plano
de Comunicação Institucional, na criação de peças publicitárias institucionais e
nas postagens de informações do Legislativo nas redes sociais. 

- 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  por  meio  do  qual  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.
Nessas ocasiões, são discutidos, também, em alguns casos, os resultados de
uma  política  pública,  de  leis,  de  empreendimentos  ou  serviços  já
implementados ou em vigor.

Em 2018, foram realizadas 7 (sete) audiências públicas, quais sejam:  



• 07/02 – Audiência Pública de apresentação do Relatório detalhado da
Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao 3º quadrimestre de 2017.

• 27/02  –  Audiência  Pública  de  apresentação  do  Relatório  das  Metas
Fiscais, relativo ao 3º quadrimestre de 2017, do Executivo Municipal.

• 28/02 – Audiência Pública sobre a desativação da 156ª Cia. de Polícia
Militar do Bairro Abner Afonso.

• 29/05  –  Audiência  Pública  de  apresentação  do  Relatório  de  Metas
Fiscais, relativo ao 1º Quadrimestre de 2018, do Executivo Municipal.

• 04/09  –  Audiência  Pública  sobre  assuntos  referentes  ao  Bairro  Alto
Caiçaras, uma iniciativa da Comissão de Legislação, Justiça e Redação
(CLJR), da Câmara Municipal de Patos de Minas.

• 28/09 – Audiência Pública de apresentação do Relatório Metas Fiscais, 
relativo ao 2º quadrimestre de 2018, do Executivo Municipal.

• 12/12 – Audiência Pública final da Revisão do Plano Diretor de Patos de 
Minas.

Vale  ressaltar  que,  na  Audiência  Pública  final  da revisão  do  Plano  Diretor,
foram discutidos com a sociedade os trabalhos realizados pelos técnicos da
Prefeitura no decorrer de todo o processo. Durante a revisão do Plano Diretor,
foram desenvolvidas várias etapas como: o lançamento, a leitura técnica de
levantamentos feitos pelos setores da Prefeitura e a leitura comunitária, com a
realização de diversas audiências públicas, tanto no meio urbano quanto no
rural, todas elas com o apoio da Câmara Municipal. Segundo o coordenador
dos trabalhos de revisão, o arquiteto Marcelo Ferreira, as consolidações das
leituras  estão  sendo  elaboradas  pelo  núcleo  técnico,  para  discussão  e
validação  das  diretrizes,  cenários  e  proposições  para  o  Município  até
2028. Posteriormente,  a  Administração  Municipal  elaborará,  com  as
atualizações e modificações necessárias, o novo projeto de lei complementar
do Plano Diretor, que será enviado para a Câmara Municipal, para apreciação
e votação dos vereadores.

- Aprovação do Orçamento do Município para 2019

Na penúltima plenária do ano, realizada na quinta-feira (13/12), os vereadores
patenses aprovaram,  em 1º e  2º  turnos,  o  Projeto  de Lei  nº  4.805/18,  que
“estima a receita e fixa a despesa do Município de Patos de Minas para o
exercício financeiro de 2019”, na ordem de R$ 525.000.000,00 (quinhentos e
vinte e cinco milhões de reais).  A matéria foi aprovada com duas emendas,
sendo  a  primeira  de  autoria  do  Vereador  João  Bosco  de  Castro  Borges  –
Bosquinho e a segunda do Vereador Lásaro Borges de Oliveira.

- Eleição da Nova Mesa Diretora

Os parlamentares se reuniram, no dia 20 de dezembro, para a última Reunião
Ordinária do ano, ocasião em que foram votados diversos projetos de lei bem



como eleita a nova Mesa Diretora, para gerir a Câmara Municipal de Patos de
Minas no biênio 2019/2020.

Na  oportunidade,  o  Presidente  Francisco  Frechiani  agradeceu  aos  colegas
parlamentares  pelo  apoio,  tanto  na  eleição  como  também  durante  a  sua
gestão.  Em  sua  fala,  afirmou  que  procurou  sempre  cumprir  a  lei,
profissionalizar o serviço administrativo da Casa e dar uma visibilidade positiva
à  Câmara,  de  modo  a  aproximar  as  pessoas  do  processo  legislativo.  O
Presidente também falou sobre o grande desafio enfrentado diariamente pelo
Vereador, o de “mostrar às pessoas que a política não é só importante, como
também fundamental e essencial na vida de todos”.  

Com duas chapas registradas, a disputa da Mesa Diretora ocorreu de forma
tranquila e democrática, ocasião em que os 17 vereadores votaram oralmente
e elegeram, com 9 votos a 8, a chapa 2. 

Chapa  1  -  Presidente:  Otaviano  Marques  de  Amorim,  1º  Vice-Presidente:
Lásaro Borges de Oliveira, 2º Vice-Presidente: Mauri Sérgio Rodrigues – Mauri
da  JL,  1ª  Secretária:  Edimê Erlinda de Lima Avelar  e  2º  Secretário:  Isaías
Martins de Oliveira.

Chapa 2 – Eleita -  Presidente: Vicente de Paula Sousa, 1º Vice-Presidente:
João Batista Gonçalves – Cabo Batista,  2ª Vice-Presidente:  Maria Dalva da
Mota  Azevedo,  1º  Secretário:  David  Antônio  Sanches  –  David  Balla  e  2º
Secretário: Braz Paulo de Oliveira Júnior.

COMUNICAÇÃO PÚBLICA   

A Câmara Municipal de Patos de Minas continuou reforçando, em 2018, o seu
posicionamento em agir  com transparência e clareza,  por meio de diversas
atividades de comunicação desenvolvidas durante o ano:

•  Lançamento  do  novo  site  institucional  da  Câmara  Municipal
(www.camarapatos.mg.gov.br),  inovando  em  informação,  modernidade  e
tecnologia.   O  endereço  eletrônico  continuou  o  mesmo,  mas  com diversas
mudanças nas funcionalidades e no visual disponibilizados ao internauta que
busca informações sobre as atividades da Casa Legislativa. O novo layout foi
lançado em 2018, sendo aperfeiçoado nos meses subsequentes. 

O  projeto  contou  com a  criação  e  produção,  em sua  totalidade,  de  vários
setores  da  própria  Câmara  Municipal,  principalmente  do  Centro  de
Processamento de Dados – CPD e da Assessoria de Comunicação – Ascom,
não representando, assim, custo adicional algum para o Legislativo patense. 

Toda  a  construção  visual  e  de  programação  foi  refeita  seguindo  conceitos
modernos,  especialmente  na  questão  estética,  bem como mais  avançados,
como, por exemplo, na adaptação automática ao aparelho usado para acessá-
lo (tablet, celular, computador).



Além de simplificar o acesso a informações de utilidade pública por meio do
mapa do site e de fornecer as notícias recentes e os vídeos das transmissões
ao vivo das reuniões logo na página principal, os meios de contatar a Câmara
Municipal  também  receberam  maior  destaque  (o  e-mail,  o  Facebook,  o
Instagram, o YouTube e o telefone), com o objetivo de facilitar a comunicação
entre o Legislativo Municipal e a população.

Com relação à transparência, uma parte é dedicada à divulgação dos atos dos
vereadores,  com  todas  as  autorias  e  coautorias  de  indicações,  projetos,
moções e afins, além da biografia e dos contatos pessoais dos representantes
do povo.

Além disso,  com o intuito de facilitar  a inclusão de deficientes auditivos no
Legislativo, há a possibilidade de visualização do portal por meio do uso da
Língua Brasileira de Sinais – Libras usando a ferramenta do Governo Federal
VLibras, acessada por meio do link (http://www.vlibras.gov.br/).

• 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,  Instagram  e
YouTube,  com postagens  de  cunho  político,  social,  cultural,  humano,  entre
outros temas de relevante interesse público, 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.   

•  Produção de vídeos curtos, de acordo com a demanda da Casa Legislativa,
sobre  temas  variados,  tais  como  convites  para  reuniões  da  Câmara;
informações e resumos das atividades legislativas; e elucidação de temas da
realidade política, disponibilizados nas redes sociais da Casa. 

• Transmissão ao vivo das sessões e eventos da Câmara Municipal de Patos
de  Minas  pelo  Facebook.   As  reuniões  ordinárias  são  transmitidas
quinzenalmente às quintas-feiras,  entre 14h às 17h.  A iniciativa  da Câmara
Municipal se justifica pela necessidade de tornar públicas, em tempo real, por
meio de canal livre e acessível a todos – a internet –, as atividades típicas do
Poder  Legislativo  de  Patos  de  Minas,  como  as  discussões  e  votações  de
matérias legislativas, bem como os demais eventos de interesses público.   

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


