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RELATÓRIO DE GESTÃO - 2015 

 
  Patos de Minas, 17 de dezembro de 2015. 

 
 

A Câmara Municipal de Patos de Minas, sob a Presidência do Vereador Francisco 
Carlos Frechiani, esteve em plena atividade em 2015, e os números demonstram muito 
bem o trabalho do legislativo patense:  
 
Até a manhã de hoje (17/12), foram realizadas 39 reuniões ordinárias, 3 reuniões 
extraordinárias, 1 reunião solene, 8 reuniões especiais e 7 audiências públicas. Além 
disso, foram apreciados 213 projetos de lei ordinária, 26 projetos de lei complementar, 
100 projetos de decretos legislativo, 4 projetos de resolução, 51 portarias, 595 indicações, 
679 requerimentos, 10 memorandos e 983 ofícios. 
 

 
PRINCIPAIS DESTAQUES DA GESTÃO DO  

PRESIDENTE FRANCISCO CARLOS FRECHIANI:  

• Priorização de uma 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 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.   

• Revisão 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.  

• Incentivo à 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.  

• Inserção da Escola do Legislativo em atividades de cunho social, cultural, educativo 
e político.  
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• 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.  

• Continuação dos trabalhos referentes à sede própria da Câmara Municipal, com a 
nomeação de uma Comissão Especial responsável pela gestão e andamento dos 
processos.  

• Melhoria do ambiente físico da sede administrativa da Câmara Municipal, com a 
instalação de ar condicionado nas salas e a compra de uma mesa de som mais 
moderna para a otimização dos serviços de som durante as reuniões e demais 
eventos realizados no plenário; bem como a constante valorização dos servidores 
efetivos, com a disponibilização de cursos de capacitação e aperfeiçoamento.  

• Presença constante nos eventos da cidade, representando o Poder Legislativo de 
Patos de Minas e, sempre que aberta a palavra, convidando as pessoas a 
participarem 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 de Patos de Minas a entidades, órgãos públicos, 
associações, clubes de serviço, autoridades e cidadãos de Patos de Minas.  

 

 
 

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

 
 

1. Apresentação do Relatório de Metas Fiscais relativas ao terceiro quadrimestre de 
2014: 27/02.  

2. Análise e discussão sobre Segurança Pública nos distritos e comunidades do 
Município de Patos de Minas: 10/03. 

3. Discussão do Projeto de Lei nº 4.111/2015, que trata do sorteio de imóveis de 
programas habitacionais: 10/03. 

4. Análise do Plano Diretor do Campus UFU – Patos de Minas em face do Plano Diretor 
do Município: 24/03. 

5. Situação de violência envolvendo crianças e adolescentes: 07/05. 

6. Apresentação do Relatório de Metas Fiscais relativas ao primeiro quadrimestre de 
2015: 29/05. 

7. Discussão sobre Expansão do Perímetro Urbano: 24/08.  
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ESCOLA DO LEGISLATIVO – 2015 

 
 

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. Atualmente, está sob a direção do 
Consultor e Procurador Jurídico da Câmara, Gabriel Gomes Canedo Vieira de Magalhães. 
Em 2015, a Escola do Legislativo promoveu diversas atividades, dentre elas, destacam-
se: 

 
• Cursos de aperfeiçoamento profissional nas áreas de processo e técnica 

legislativa; redação e comunicação oficial; estrutura, funcionamento e sistemas 
da Câmara Municipal; e excelência no atendimento, relacionamento 
interpessoal e postura profissional, direcionados aos assessores, servidores e 
vereadores: 19 de 20 de fevereiro.  

 
• Colóquio “Patos: polis, política e urbanidades”, em parceria com o Museu de 

Patos de Minas e a empresa Água e Terra gestão ambiental: 22 e 23 de junho.  
 

• Encontro preparatório para a 8ª Conferência Estadual de Saúde, direcionado 
para Delegados e Conselheiros Municipais: 21 de agosto.  
 

• Palestra sobre aposentadoria especial no serviço público, em parceria com o 
Instituto de Previdência Municipal de Patos de Minas (Iprem): 27 de novembro.  

 
• I Fórum Permanente de Políticas Públicas voltadas à juventude do Alto 

Paranaíba, em parceira com o Conselho Municipal de Juventude de Patos de 
Minas: 8 de dezembro.  

 
 

COMUNICAÇÃO PÚBLICA 
  

A Câmara Municipal de Patos de Minas continuou reforçando, em 2015, o seu 
posicionamento em agir com transparência e clareza, por meio de diversas atividades de 
comunicação desenvolvidas durante o ano:  
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• 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, 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 diário 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, 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.  
 

• 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, das 14h às 
16h. 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. 


