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RELATÓRIO DE GESTÃO - 2014 

 
Patos de Minas, 02 de janeiro de 2015 

 
 

A Câmara Municipal de Patos de Minas esteve em plena atividade no ano de 2014, 
e os números demonstram muito bem o trabalho do legislativo patense:  
 

Foram realizadas 39 reuniões ordinárias, 9 reuniões extraordinárias,  1 reunião 
solene, 5  reuniões especiais, 11 audiências públicas. Foram apreciados 236 projetos de 
lei ordinária, 82 projetos de lei complementar, 61 projetos de decretos legislativo, 5 
projetos de resolução, 67 portarias, 901 indicações, 744 requerimentos,  41 memorandos  
e 1236 ofícios. 
 

Além disso, foram entregues 18 diplomas de Cidadãos Patenses, 17 medalhas de 
mérito em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, 16 Medalhas de Destaque Rural, 
17 Diplomas de Cidadãos Beneméritos de Patos de Minas e 75 Diplomas de Moções de 
Aplausos. 
 
 

Audiências Públicas realizadas em 2014:  
 
 

1. Discussão sobre andamento e a conclusão das obras da Avenida Ivan Borges 
Porto – 11.02 

2. Associação dos Deficientes Físicos de Patos de Minas – Adefipam – 12.02 
3. Apresentação do Relatório de Metas Ficais – 28.02 
4. Discussão sobre as atividades e situação do IFET – 18.03 
5. Discussão sobre a regularização de escrituras – 28.04 
6. Situação dos Professores públicos – 13.05 
7. Vereadores de Patos de Minas e cidades vizinhas – 26.05 
8. Apresentação do Relatório de Metas Ficais – 30.05 
9. Sistema de Esgotamento sanitário de Patos de Minas – 26.08 
10. Situação dos chacreamentos frente ao Plano Diretor – 30.09 
11. Apresentação do Relatório de Metas Ficais – 30.09 

 
 

ESCOLA DO LEGISLATIVO – 2014 
 
 

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 
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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 2014, a Escola do Legislativo promoveu diversas 
atividades, dentre elas, destacam-se: 
 

• Curso “atendimento nota 10”, para vereadores, assessores e servidores 
públicos, na Câmara Municipal de Patos de Minas – dia 05 de fevereiro de 
2014. 

• Curso de Oratória, para todos os públicos, na Câmara Municipal de Unaí – 
dia 12 de dezembro de 2014.  

 
 

COMUNICAÇÃO PÚBLICA 
  

A Câmara Municipal de Patos de Minas continuou reforçando, em 2014, 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 
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 
Rua José de Santana, 506, 3º andar, Centro – CEP: 38700-052 – Patos de Minas - MG 

 Tel.: (34)3821.8455 – Fax: (34) 3821-8078 
Site: www.camarapatos.mg.gov.br – E-mail: camarapatos@camarapatos.mg.gov.br  

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

3 
 

Câmara Municipal de Patos de Minas se torna ainda mais transparente e 
participativa. 
 

• Presença e atuação diária 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. 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. 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.  
 

• Incrementação do projeto de construção da Sede própria da Câmara Municipal de 
Patos de Minas.  
 

• Entronização da fotografia do Presidente da Câmara Municipal de Patos de Minas, 
gestão 2013, vereador Otaviano Marques de Amorim, na Galeria de Presidentes da 
Sede Administrativa do Legislativo – dia 29 de dezembro de 2014.  

 
• Inauguração do Acervo Fotográfico Digitalizado da Câmara Municipal de Patos de 

Minas, no dia 29 de dezembro de 2014, como forma de contribuir com a 
preservação da história do Município. O Acervo é formado por mais de 3000 
fotografias físicas em suporte de papel. Trata-se de um precioso arquivo digital que 
documenta e retrata o cotidiano da instituição desde a década de 1950. O trabalho 
foi feito pelo corpo técnico da Diretoria de Memória e Patrimônio Cultural (DIMEP), 
envolvendo as seguintes etapas:  

1.    Higienização do acervo; 

2.    Remoção de elementos estranhos (etiquetas, clipes, grampos etc.) 

3.    Remoção de álbuns e plásticos; 
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4.    Limpeza do suporte; 

5.    Colocação em embalagem provisória de plástico; 

6.    Digitalização; 

7.    Catalogação com identificação digital; 

8.    Confecção de jaquetas de poliéster para novo acondicionamento do documento 
fotográfico. A jaqueta é feita com papel base alcalina, gramatura 180 e película protetora 
de poliéster 50 micra; 

9.    Colocação das fotografias no novo envoltório; 

10. Colocação em pastas plásticas; 

11. Acondicionamento em arquivo de aço; 

12. Criação de arquivos de back Up; 

13. Montagem de banco de dados digital provisório; 

14. Criação de arquivos em resoluções diferentes para diferentes usos. 

 MUSEU PATOS DE MINAS  mup@patosdeminas.mg.gov.br 
 

 
 

 
 

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


