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Pauta da 1ª Sessão Ordinária do mês de dezembro de 2020, da Câmara 
Municipal de Caldas Novas, a ser realizada em 1º/12/2020, nesta Casa de 
Leis. 
 
 

➢ Abertura: 
 
Leitura de um versículo da Bíblia; 
 
Execução do Hino Nacional; 
 
Aprovação da Ata da sessão anterior; 
 
 

➢ Moções: 
 

1. Moção de Pesar, de autoria do gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, ao falecimento da 
criança Júlia Honória Franco (Julinha); 
 
2. Moção de Pesar, de autoria do gabinete do Vereador Léo de Oliveira, ao falecimento da 
criança Júlia Honória Franco; 
 
3. Moção de Aplausos, de autoria do gabinete do Vereador Léo de Oliveira, ao Sr. Diego 
Rodrigues Gonçalves; 

 
 

➢ Matérias para leitura: 
 

4. Projeto de Lei nº 048/2020, de autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre 
alterações do plano de custeio do Regime Próprio de Previdência Social do Município de 
Caldas Novas-GO, nos termos do parágrafo 1º do Art. 70, da Lei 1570/2009 e dá outras 
providências.”. Encaminhar às comissões para pareceres; 
 
5. Projeto de Lei nº 049/2020, de autoria do Executivo Municipal, que “Autoriza o Poder 
Executivo Municipal a celebrar convênio com o “Conselho Comunitário de Segurança da 
Unidade (CCSU), Unidade Executora Própria (UEX) Delegacia de Polícia Civil de Caldas 
Novas”, e, determina outras providências.”. Encaminhar às comissões para pareceres; 
 
6. Projeto de Lei nº 050/2020, de autoria do Executivo Municipal, que “Cria o Centro de 
Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres – CETRAS, no Município de Caldas Novas, e 
determina outras providências.”. Encaminhar às comissões para pareceres; 
 
 
Continuação da Pauta da 1ª Sessão Ordinária do mês de dezembro de 2020, da Câmara Municipal de Caldas 
Novas, a ser realizada em 1º/12/2020, nesta Casa de Leis. 
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➢ Matérias para 2ª apreciação: 
 

7. Projeto de Lei nº 104/2019, de autoria do Vereador Geraldo Pimenta, que “Dispõe sobre 
a obrigatoriedade de apresentação de Projeto de Arborização Urbana nos novos 
empreendimentos habitacionais financiados com recursos públicos ou privados, no âmbito 
do Município de Caldas Novas-GO e dá outras providências.”. 2ª discussão e 2ª votação; 
 
8. Projeto de Lei nº 046/2020, de autoria do Executivo Municipal, que “Altera a Lei Municipal 
nº. 2.328, de 24 de agosto de 2015, que ‘Dispõe sobre doação de área pública municipal, 
localizada no Setor Santa Efigênia, determina outras providências’.”. 2ª discussão e 2ª 
votação; 
 
9. Projeto de Lei nº 047/2020, de autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre doação 
de área pública municipal, para fins de regularização fundiária no Santa Efigênia, e determina 
outras providências.". 2ª discussão e 2ª votação; 

 
 

➢ Requerimentos: 
 

10. Leitura, discussão e votação única dos requerimentos: 

• 506/2020, de autoria do gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, solicitando alto relevo na 
faixa de pedestre em frente ao Hospital Nossa Senhora Aparecida; 

• 507/2020, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, solicitando operação tapa 
buracos em toda a cidade de Caldas Novas; 

• 508/2020, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, solicitando a revitalização da 
praça no Setor Itaici II; 

• 509/2020, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, solicitando a roçagem e a 
retirada de entulhos dos imóveis urbanos não edificados, impondo aos seus proprietários 
a sua devida manutenção e limpeza sob pena de multa; 

 
 

Sala de Sessões da Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, aos trinta dias 
do mês de novembro do ano de dois mil e vinte (30/11/2020). 

 


