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Pauta da 3ª Sessão Ordinária do mês de agosto de 2020, da Câmara 
Municipal de Caldas Novas, a ser realizada em 12/08/2020, nesta Casa de 
Leis. 
 
 

➢ Abertura: 
 

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

 
Aprovação da Ata da sessão anterior; 

 

 

➢ Matérias para leitura: 
 
1. Projeto de Lei nº 033/2020, de autoria do gabinete do Vereador Léo de Oliveira, que “Torna 
obrigatória a implantação de coleta seletiva de lixo em supermercados, bares, restaurantes 
e casas de espetáculos no Município de Caldas Novas, e dá outras providências.”. 
Encaminhar às comissões para pareceres; 
 
2. Projeto de Lei nº 034/2020, de autoria do gabinete do Vereador Rodrigo Lima, que “Dispõe 
sobre denominação de rodovia localizada no perímetro urbano de Caldas Novas.”. 
Encaminhar às comissões para pareceres; 

 

3. Projeto de Lei nº 035/2020, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, que 
“Denomina Rua Raimundo Pereira da Silva a Rua 13 do Setor Jardim Paraíso no Município 
de Caldas Novas.”. Encaminhar às comissões para pareceres; 

 

 
➢ Requerimentos: 

 

4. Leitura, discussão e votação única dos requerimentos: 

• 326/2020, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, solicitando um elaborado 
e implementado estudo de medidas moderadoras de tráfego e controle da velocidade 
para a segurança viária na GO-139, nas proximidades do Hotel Bouganville; 

• 329/2020, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, solicitando a conclusão 
da implantação do semáforo na travessia da GO-139 com a Avenida E no Setor 
Itanhangá I; 

• 332/2020, de autoria do gabinete do Vereador Léo de Oliveira, solicitando manutenção 
e reparos na pista de caminhada e no canteiro central da Avenida Poços de Caldas, 
no Setor Caldas d’Oeste; 
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• 333/2020, de autoria do gabinete do Vereador Léo de Oliveira, solicitando ao 
Presidente desta Casa providências para a realização do teste do Covid em massa 
em todos os servidores; 

• 334/2020, de autoria do gabinete do Vereador Léo de Oliveira, solicitando limpeza e 
roçagem do mato nos setores Portal das Águas Quentes I e II; 

• 335/2020, de autoria do gabinete do Vereador Rodrigo Lima, solicitando a liberação 
da Carta Magna para os servidores da rede pública de educação para poderem 
realizar os seus empréstimos consignados; 

• 336/2020, de autoria do gabinete do Vereador Edmilson Marques, solicitando 
pavimentação asfáltica no Setor Jardim Belvedere; 

• 337/2020, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, solicitando reabertura do 
comércio aos finais de semana e feriados no município; 

• 338/2020, de autoria do gabinete do Vereador Rodrigo Lima, solicitando reativação do 
seguro de vida dos servidores públicos municipais; 

• 339/2020, de autoria do gabinete do Vereador Rodrigo Lima, solicitando acréscimo de 
30% nos respectivos salários a todos os servidores públicos municipais que estão em 
atendimento e expostos diretamente ao Covid-19. 
 

 

Sala de Sessões da Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, aos doze dias do 
mês de agosto do ano de dois mil e vinte (12/08/2020). 

 
 
 
 
 

 

 


