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ATA DA 3a SESSÃO COMISSÕES DE LEGISLAÇÃO,
JUSTiÇA E REDAÇÃO FINAL, E COMISSÃO DE
FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO 6°
PERíODO LEGISLATIVO DE 2019, REALIZADA NO DIA
29 DE OUTUBRO DE 2019.

Aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e
dezenove, no Palácio Francisco Francelino de Moura, na Sala das
comissões na sede própria do Poder Legislativo de PATU-RN,
realizou-se a 3a SESSÃO DAS COMISSÕES DE LEGISLAÇÃO
JUSTiÇA E REDAÇÃO FINAL, E COMISSÃO DE FINANÇAS,
ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO 6° PERíODO LEGISLATIVO
DE 2019. Os trabalhos foram iniciados às 09:00hs, sob a
Presidência dos vereadores Suetoneo Oliveira Moura e Alexandre
Cortez Costa, e os membros Thiago Queiroga Solano Vale e Ana
Karla Figueiredo Cavalcante Costa. Estando de posse da palavra os
Senhores Presidentes convocaram o vereador Thiago Queiroga
Solano Vale membro de uma das comissões para secretariar os
trabalhos. Em seguida solicitaram ao secretario que efetuasse a
chamada dos senhores vereadores para verificação de Quorum,
onde foi constatada a presença da maioria dos membros das
comissões. Ato seguinte comunicaram a todos que, esta Sessão,
tinha o caráter de apreciar, deliberar e apresentar parecer as
matérias em pauta e pediu ao secretário que fizesse a leitura da
referida pauta, que constou o seguinte: PROJETO DE LEI
LEGISLATIVO N° 002/2019 - de autoria do Vereador Thlago
Queiroga Solano Vale que dispõe sobre a publicação, na internet,
da lista de espera dos pacientes que aguardam por consultas
(discriminadas por especialidade), exames e intervenções cirúrgicas
e outros procedimentos nos estabelecimentos da rede pública de
saúde do município, e da outras providências. PROJETO DE LEI
LEGISLATIVO N° 006/2019 - de autoria do Vereador Francisco
José de Moura que dispõe sobre a denominação do Cemitério
Público Municipal com o nome de "São Sebastião", e dá outras
providências. PROJETO LEGISLATIVO EMENDA A LEI
ORGANICA N° 007/2019 - de autoria da Mesa Diretora que
acrescenta e altera dispositivos da Lei Orgânica do Município de
Patu, instituindo o "orçamento impositivo", PROJETO DE LEI
LEGISLATIVO N° 008/2019 - de autoria do Vereador Thiago
Queiroga Sola no Vale que dispõe sobre a proibição no âmbito
municipal, de inauguração de obra pública não iniciada (pedra
fundamental) ou não concluída. institui o 'habite-se especial', e dá
outras providências. PROJETO DE LEI LEGISLATIVO N° 009/2019



44 _ de autoria do Vereador Thiago Queiroga Solano Vale que dispõe
45 sobre a divulgação dos dados dos Conselhos Municipais na página
46 oficial da Prefeitura e Câmara Municipal na internet, e dá outras
47 providências. PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 002/2019 - de
48 autoria da Mesa Diretora que dispõe sobre criação da Escola
49 Legislativa de Patu, no âmbito da Câmara Municipal de Patu, e dá
50 outras providências. Ato seguinte após leitura e análise dos
51 referidos Projetos os Presidentes das Comissões Suetôneo de
52 Oliveira Moura e Alexandre Cortez Costa, colocaram para
53 deliberação as matérias acima citadas. Depois de vasta discursão
54 sobre as matérias em pauta os relatores disseram que acatavam
55 PROJETO DE LEI LEGISLATIVO N° 002/2019 - de autoria do
56 Vereador Thiago Queiroga Solano Vale que dispõe sobre a
57 publicação, na internet, da lista de espera dos pacientes que
58 aguardam por consultas (discriminadas por especialidade), exames
59 e intervenções clrurglcas e outros procedimentos nos
60 estabelecimentos da rede pública de saúde do município, e da

t., 61 outras providências com a emenda apresentada, o PROJETO
62 LEGISLATIVO EMENDA A LEI ORGANICA N° 007/2019 - de
63 autoria da Mesa Diretora que acrescenta e altera dispositivos da Lei
64 Orgânica do Município de Patu, instituindo o "orçamento impositivo",
65 e o PROJETO DE LEI LEGISLATIVO N° 009/2019 - de autoria do
66 Vereador Thiago Queiroga Solano Vale que dispõe sobre a
67 divulgação dos dados dos Conselhos Municipais na página oficial
68 da Prefeitura e Câmara Municipal na internet, e da outras
69 providências na sua íntegra, pois obedeciam a todos os aspectos
70 legais, e foi apresentado em tempo hábil, quanto ao PROJETO DE
71 LEI LEGISLATIVO N° 006/2019 - de autoria do Vereador Francisco
72 José de Moura que dispõe sobre a denominação do Cemitério
73 Público Municipal com o nome de "São Sebastião", e dá outras
74 providências, foi sugerido a substituição do nome o qual foi acatado
75 por unanimidade a mudança de nome, e quanto ao PROJETO DE
76 LEI LEGISLATIVO N° 008/2019 - de autoria do Vereador Thiago
77 Queiroga Sola no Vale que dispõe sobre a proibição no âmbito
78 municipal, de inauguração de obra pública não iniciada (pedra
79 fundamental) ou não concluída. institui o 'habite-se especial', e dá
80 outras providências, e o PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 002/2019
81 - de autoria da Mesa Diretora que dispõe sobre criação da Escola
82 Legislativa de Patu, no âmbito da Câmara Municipal de Patu, e dá
83 outras providências precisariam de mais tempo para analisar os
84 mesmos. Ato seguinte foi colocado em votação a deliberação acima
85 descrita, na qual foi aprovado por unanimidade dos membros das
86 comissões, no mesmo ato foi encaminhado para elaboração de
87 parecer dos PROJETO DE LEI LEGISLATIVO N° 002/2019 - de
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autoria do Vereador Thiago Queiroga Solano Vale que dispõe sobre
a publicação, na internet, da lista de espera dos. pacientes que
aguardam por consultas (discriminadas por especialidade), exames
e intervenções cirúrgicas e outros procedlm~~tos nos
estabelecimentos da rede pública de saúde do mUnlCIPlO, e da
outras providências com emenda, PROJETO LE~ISLATIVO
EMENDA A LEI ORGANICA N° 007/2019 - de autona da Mesa
Diretora que acrescenta e altera dispositivos da .Lei O.r~â~ica do
Município de Patu, instituindo o "orçamento ImpositivO,. e o
PROJETO DE LEI LEGISLATIVO N° 009/2019 - de autona do
Vereador Thiago Queiroga Solano Vale que dispõe sobre a
divulgação dos dados dos Conselhos Municipais na página oficial
da Prefeitura e Câmara Municipal na internet, e da outras
providências, Quanto ao PROJETO DE LEI LEGISLATIVO N°
006/2019 - de autoria do Vereador Francisco José de Moura que
dispõe sobre a denominação do Cemitério Público Municipal com o
nome de "São Sebastião", e dá outras providências, Foi deliberado
e seria feito a mudança de nome, e quanto os PROJETO DE LEI
LEGISLATIVO N° 008/2019 - de autoria do Vereador Thiago
Queiroga Solano Vale que dispõe sobre a proibição no âmbito
municipal, de inauguração de obra pública não iniciada (pedra
fundamental) ou não concluída. institui o 'habite-se especial', e dá
outras providências, e o PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 002/2019
_ de autoria da Mesa Diretora que dispõe sobre criação da Escola
Legislativa de Patu, no âmbito da Câmara Municipal de Patu, e dá
outras providências permaneceram nas comissões para uma
melhor análise. Ato seguinte como não havia mais assuntos a
serem tratados, os Senhores Presidentes agradeceram a presença
de todos e, determinaram que eu, Thiago
Queiroga Solano Vale, Secretário desta Sessão, lavrasse a
presente Ata que, após lida e, em tudo estando conforme, será
aprovada pelos senhores vereadores membros das Comissões de
Legislação, Justiça e Redação Final, e Comissão de Finanças,
Orçamento e Fiscalização, declararam encerrados os trabalhos
desta Sessão. Sala das Comissões, Patu - RN, em 29 de outubro
de 2019.
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