
FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RIO GRANDE DO NORTE - FECAMRN

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº. 004/2020

 
DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE COMISSÃO DE ASSUNTOS RELEVANTES
PARA  MONITORAR,  FISCALIZAR,  REALIZAR  ESTUDOS  E  APOIAR  AS
AÇÕES VOLTADAS AO COMBATE À DISSEMINAÇÃO DO COVID-19  NO
ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI/RN E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
 
A  CÂMARA MUNICIPAL  DE  SÃO PAULO DO POTENGI,  Estado  do  Rio
Grande do Norte, no uso de suas atribuições prevista na Lei Orgânica do
Município de São Paulo do Potengi/RN e nos termos do art. 70 do Regimento
Interno, aprova e o Presidente sanciona a presente Resolução.
 
Art. 1º Fica instituída a Comissão de Assuntos Relevantes, com a finalidade
de auxiliar, monitorar, fiscalizar, realizar estudos e apoiar as ações voltadas
ao combate e à disseminação do covid-19 no âmbito município de São Paulo
do Potengi/RN.
 
Art. 2º A Comissão será composta por 05 (cinco) membros, assegurada, tanto
quanto possível, a representação proporcional partidária.
 
§1º A Comissão deverá solicitar ao Poder Executivo informação acerca de
ações voltadas ao combate ao novo coronavírus (COVID-19) no âmbito do
Município de São Paulo do Potengi/RN.
 
§2º  O  Poder  Executivo  deverá  informar  a  esta  Comissão  quando  da
destinação  de  recursos  públicos  e  privados  voltados  para  o  combate  à
disseminação do novo coronavírus no âmbito do Município de São Paulo do
Potengi/RN.
 
Art. 3º A duração do funcionamento dos trabalhos desta Comissão será até o
dia 31 de dezembro de 2020 e/ou fim de vigência do Decreto Municipal nº.
04/2020, que declarou Estado de Calamidade Pública provocado por desastre
natural  biológico,  podendo  ser  prorrogado  na  prorrogação  do  Decreto
atendido.
 
§1º Concluídos os trabalhos, a Comissão de Assuntos Relevantes elaborará
parecer acerca das ações voltadas para o combate ao COVID-19 durante sua
vigência, o qual será protocolado na Secretária da Câmara, para sua leitura
em plenário, na primeira
sessão ordinária subsequente.
 
§2º Na hipótese da Comissão de Assuntos Relevantes deixar de concluir seus
trabalhos dentro do prazo estabelecido ficará automaticamente extinta, salvo
se o plenário houve aprovado, em tempo hábil, prorrogação de seu prazo de
funcionamento através de projetos de resolução.
 
Art.  4º As despesas decorrentes com a execução da presente Resolução,
correrão por conta de dotações próprias, consignadas no orçamento vigente.
 
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
 

São Paulo do Potengi/RN, 17 de maio de 2020.
 

DIOGO JOSÉ DE ARAÚJO ALVES 
PRESIDENTE 
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