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RELATÓRIO DE GESTÃO - 2013 

 
Patos de Minas, 18 de dezembro de 2013 

 
 

A Câmara Municipal de Patos de Minas esteve em plena atividade no ano de 2013, 
e os números demonstram muito bem o trabalho do legislativo patense. Foram realizadas 
36 reuniões ordinárias, 2 reuniões solenes, 9 reuniões extraordinárias, 2 reuniões 
especiais. Foram apreciados 270 projetos de lei ordinária, 62 projetos de lei 
complementar, 2 propostas de emenda à Lei Orgânica Municipal, 54 projetos de decretos 
legislativo, 13 projetos de resolução, 78 portarias, 1373 indicações, 719 requerimentos e 
56 moções de aplausos. Foram expedidos 56 memorandos, 1367 ofícios e realizados 12 
pregões presenciais. 

Além disso, foram entregues 17 medalhas de mérito em comemoração ao Dia 
Internacional da Mulher, 17 Medalhas de Destaque Rural, 11 Diplomas de Cidadãos 
Patenses e 49 Diplomas de Moções de Aplausos. 
 

 
 
 

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS – 2013 
 

1. Apresentação do Relatório de Metas Fiscais – 28.02.13 
2. Convênio UNIPAM – 6.03.13 
3. Lotes vagos/sujos – 13.03.13 
4. Mocambo – 02.04.13 
5. Proteção Animal – 04.04.13 
6. Telefonia Rural – 09.04.13 
7. Agentes de Saúde – 24.04.13 
8. Apresentação do Relatório Metas Fiscais – 29.05.13 
9. Cobranças Taxas nas Escolas – 5.06.13 
10. Expansão Urbana – 23.07.13 
11. Família – 06.08.13 
12. FENAPRAÇA – 23.09.13 
13. Moradores de rua – 14.11.13 
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ESCOLA DO LEGISLATIVO – 2013 
 
 

A Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Patos de Minas, em parceria com 
a Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), consolida-se como 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. Atualmente, está sob a direção 
servidora Adenísia de Leles Sousa. Em 2013, a Escola do Legislativo promoveu diversas 
atividades:  
 

• Curso preparatório para Vereadores e Assessores parlamentares – 10 e 11.01.13 
• Curso de Redação Oficial – Noções Elementares – 06.02.13 
• Conscientização e sustentabilidade no ambiente de trabalho – 26.04.13 
• Curso “Como desenvolver e ampliar a sua capacidade de falar em público” – 

29.04.13 
• Curso “Dinâmica do processo legislativo e técnica legislativa” – 30.04.13 
• Palestras “História de Patos de Minas” e “Separação, independência e harmonia 

constitucional dos poderes” – 03.07.13 
• Curso “Dinâmica do Processo Legislativo, Técnica Legislativa e Redação Oficial” 

em João Pinheiro/MG – 18.10.13 
 
 
 

COMUNICAÇÃO PÚBLICA 
  

A Câmara Municipal de Patos de Minas reforçou, em 2013, o seu posicionamento 
em agir com transparência e clareza, por meio de diversas atividades de comunicação 
desenvolvidas durante o ano:  
 

• Aperfeiçoamento 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, protocolo e tramitação das matérias legislativas, a organização das 
sessões plenárias, a manutenção atualizada da base de leis, a consulta às 
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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; enquetes, que têm como 
objetivo aferir a opinião da população, a fim de melhorar a atividade do legislativo 
no município; galeria de fotos; história da Câmara e da cidade; “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. Com a modernização do site, a gestão da 
Câmara Municipal de Patos de Minas se torna ainda mais transparente e 
participativa. 
 

• Presença nas redes sociais, Facebook e YouTube, com o objetivo de criar um novo 
canal de comunicação institucional entre a Casa Legislativa e os cidadãos, 
compartilhando notícias, fotos, vídeos e informações sobre a atuação parlamentar, 
tramitação de projetos, campanhas, calendário de reuniões e eventos, materiais 
educativos, entre outros. 
 

• 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 quinzenalmente, às quintas-feiras, das 14h às 
16h30, no período de agosto a dezembro de 2013. 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.  Ao transmitir ao 
vivo, por meio da TV, os eventos promovidos pela Câmara Municipal de Patos de 
Minas aos cidadãos que, por motivos diversos não puderem assistir a eles 
presencialmente, a Casa Legislativa atende plenamente a um dos objetivos 
essenciais da moderna Administração Pública, a transparência. A ampliação da 
divulgação dos trabalhos legislativos contribui para o fortalecimento da democracia 
e ainda aproxima o cidadão das atividades do legislativo patense, inclusive no que 
se refere ao controle social.  

 
 
 

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


