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Pauta da 1ª Sessão Ordinária do mês de junho de 2020, da Câmara Municipal de Caldas Novas, 
a ser realizada em 02/06/2020, nesta Casa de Leis. 
 
 

 Abertura: 
 

Leitura de um versículo da Bíblia; 
 
Execução do Hino Nacional; 

 
Aprovação da Ata da sessão anterior; 

 
Balancetes desta Casa de Leis dos meses de janeiro, fevereiro e março; 

 
 

 Moções: 
 
1. Moção de Pesar, de autoria do gabinete do Vereador Jaime Moto Peças, ao falecimento de Marcos 
Gonçalves de Souza; 
 
2. Moção de Aplausos, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, ao Sr. Allex Nixon França 
da Silva; 

 
 

 Matérias para leitura: 
 
3. Projeto de Lei nº 021/2020, de autoria do Vereador Geraldo Pimenta, que <Institui a Campanha 
Paciente Cidadão, de conscientização dos usuários da rede pública de saúde, sobre a importância 
de comunicar de imediato a impossibilidade de comparecimento em consultas médicas.= Encaminhar 
às comissões para pareceres; 
 

 
 Matérias para 1ª apreciação: 

 
4. Projeto de Lei nº 124/2019, de autoria do Executivo Municipal, que <Fica revogada a Lei Municipal 
nº 2.877, de 28 de março de 2019.=. 1ª discussão e 1ª votação; 
 
5. Emenda Modificativa ao Projeto de Lei do Executivo nº 004/2020, de autoria dos vereadores 
Marinho Câmara e Jaime Moto Peças. 1ª discussão e 1ª votação; 
 
6. Projeto de Lei nº 004/2020, de autoria do Executivo Municipal, que <Dispõe sobre alteração na Lei 
Municipal nº 1.576/2009, que dispõe sobre a Criação do Conselho Municipal do Idoso, na forma que 
especifica e confere outras providências.=. 1ª discussão e 1ª votação; 
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7. Projeto de Lei nº 012/2020, de autoria do Executivo Municipal, que "Revoga as Leis Municipais 
1.792/2011; 2.032/2013; 2.334/2015 e 2.924/2019, e determina outras providências.". 1ª discussão e 
1ª votação; 
 
8. Emenda Modificativa ao Projeto de Lei do Executivo nº 018/2020, de autoria do Vereador Geraldo 
Pimenta (LDO). 1ª discussão e 1ª votação; 
 
9. Projeto de Lei nº 018/2020, de autoria do Executivo Municipal, que "Dispõe sobre as diretrizes 
para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2021 e dá outras providências." (LDO). 1ª 
discussão e 1ª votação; 

 
10. Projeto de Lei nº 001/2020, de autoria do Vereador Léo de Oliveira, que <Dispõe sobre o 
atendimento preferencial e sobre a utilização de vagas preferenciais em filas e estacionamentos 
locais aos portadores de fibromialgia.=. 1ª discussão e 1ª votação; 

 
11. Emenda Supressiva ao Projeto de Lei do Legislativo nº 010/2020, de autoria do Vereador 
Geraldo Pimenta. 1ª discussão e 1ª votação; 

 
12. Projeto de Lei nº 010/2020, de autoria do Vereador Geraldo Pimenta, 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 de Caldas Novas-GO, e dá outras providências.=. 1ª discussão 
e 1ª votação; 
 
 

 Requerimentos: 
 

13. Leitura, discussão e votação única dos requerimentos: 
 239/2020, de autoria do gabinete do Vereador Edmilson Marques, que solicita limpeza e 

retirada de entulho na Rua 45, no Setor Portal II; 
 240/2020, de autoria do gabinete do Vereador Edmilson Marques, que solicita rede de água 

e esgoto no Setor Tamboril; 
 242/2020, de autoria do gabinete do Vereador Léo de Oliveira, que solicita estudo de 

viabilidade para implantação de redutor de velocidade (quebra-molas) na Av. Caxambu, 
próximo a nova UPA, no Setor Caldas do Oeste; 

 243/2020, de autoria do gabinete do Vereador Léo de Oliveira, que solicita uma frente de 
trabalho visando melhorias na infraestrutura do Setor Mansões das Águas Quentes, na Rua 
132, Qd. 236, lote 06, próximo ao Pesque Pague do Camargo; 

 244/2020, de autoria do gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, que solicita alto relevo na 
faixa de pedestre em frente ao SENAC; 

 245/2020, de autoria do gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, que solicita mutirão de 
roçagem e limpeza no Setor Universitário; 
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 246/2020, de autoria do gabinete do Vereador Jaime Moto Peças, que solicita energia elétrica 
até o cemitério do Povoado do Sapé; 

 247/2020, de autoria do gabinete do Vereador Rodrigo Lima, que solicita a conclusão do 
recapeamento asfáltico dos setores Parque Real e Estância dos Buritis; 

 248/2020, de autoria do gabinete do Vereador Rodrigo Lima, que solicita esclarecimentos 
acerca do acidente que resultou na morte do funcionário Marcos Gonçalves da Secretaria de 
Ação Urbana; 

 249/2020, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, que solicita a pavimentação 
asfáltica do Setor Jardim Jussara; 

 250/2020, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, que solicita a retomada na 
liberação dos alvarás de funcionamento suspensos pela pandemia do novo Coronavírus; 

 254/2020, de autoria do gabinete do Vereador Sílio Junqueira, que solicita limpeza no Bairro 
São Francisco; 

 255/2020, de autoria do gabinete do Vereador Léo de Oliveira, que solicita que o Prefeito 
envie a esta Casa de Leis em caráter de urgência, projeto de lei que retire a cobrança de juros 
e multas oriundos dos tributos municipais, durante a vigência da pandemia do coronavirus 
(covid 19); 

 256/2020, de autoria do gabinete do Vereador Sílio Junqueira, que solicita limpeza e roçagem 
no Povoado Nossa Senhora de Fátima; 

 258/2020, de autoria do Vereador Sílio Junqueira, que solicita reforma da Pista de Skate; 
 259/2020, de autoria do gabinete do Vereador Rafael Moraes, que solicita notificação ao 

Secretário Municipal de Saúde para prestação de informações; 
 262/2020, de autoria do gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, que solicita formação de 

comissão especial para fiscalização dos gastos do Executivo relacionados à Pandemia 
Coronavírus - Covid 19. 
 
 

 Sorteio para formação de comissão: 
 
14. Formação de comissão especial para fiscalização dos gastos do Executivo relacionados à 
Pandemia Coronavírus (Covid 19). Escolha de 4 vereadores por sorteio para composição de 
Presidente, Vice-Presidente, Membro e Suplente. 

 
 

Sala de Sessões da Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, ao primeiro dia do mês 
de junho do ano de dois mil e vinte (1º/06/2020).                                     

 


