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Pauta da 4ª Sessão Ordinária do mês de junho de 2020, da Câmara Municipal de 
Caldas Novas, a ser realizada em 16/06/2020, 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 Vereador Geraldo Pimenta, ao falecimento do Sr. Aldo 
Guimarães da Silva; 

 
2. Moção de Aplausos, de autoria do Vereador Marinho Câmara, ao atleta João Carlos 
Soares Mota de Sousa; 

 

3. Moção de Aplausos, de autoria do Vereador Saulo Inácio, ao Sr. Hudson Matheus de 
Paula Pires; 
 

 

 Matérias para 1ª apreciação: 
 
4. 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; 
 
5. Emenda Modificativa ao Projeto de Lei do Executivo nº 004/2020, de autoria do Vereador 
Marim Pires. 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; 
 
7. 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; 

 

8. 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, 
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sobre a importância de comunicar de imediato a impossibilidade de comparecimento em 
consultas médicas.”. 1ª discussão e 1ª votação; 

 

Continuação da Pauta da 4ª Sessão Ordinária do mês de junho de 2020, da Câmara Municipal de Caldas 
Novas, a ser realizada em 16/06/2020, nesta Casa de Leis. 

 
 

9. Projeto de Lei nº 022/2020, de autoria do Vereador Léo de Oliveira, que “Obriga o 
Departamento Municipal de Água e Esgoto – DEMAE, através do órgão competente, a 
realizar o recapeamento asfáltico apropriado, após a execução de obras em vias públicas.”. 
1ª discussão e 1ª votação; 
 
10. Projeto de Lei nº 023/2020, de autoria do Vereador Geraldo Pimenta, que “Institui, no 
Município de Caldas Novas, a Campanha Permanente de Valorização da Saúde Auditiva e 
dá outras providências.”. 1ª discussão e 1ª votação; 
 

 

 Requerimentos: 
 

11. Leitura, discussão e votação única dos requerimentos: 

 279/2020, de autoria do gabinete do Vereador Rodrigo Lima, que solicita implantação 
de quebra-molas na Rua SP1 no Setor Planalto divisa com Jardim Primavera; 

 280/2020, de autoria do gabinete do Vereador Rodrigo Lima, que solicita a retirada de 
entulhos na Rua 10 do Setor Lago das Brisas; 

 281/2020, de autoria do gabinete do Vereador Edmilson Marques, que solicita 
instalação de redutor de velocidade na Rua 25, Setor Estância Boa Vista; 

 282/2020, de autoria do gabinete do Vereador Léo de Oliveira, que solicita limpeza e 
manutenção da Praça Mestre Orlando, especial atenção para a água parada da fonte, 
verdadeiro criadouro do mosquito da dengue; 

 283/2020, de autoria do gabinete do Vereador Léo de Oliveira, que solicita limpeza 
periódica das caixas d’água em todos os órgãos públicos, incluindo creches, escolas 
municipais, asilos, UBSs e hospitais municipais; 

 284/2020, de autoria do gabinete do Vereador Léo de Oliveira, que solicita que seja 
intensificada a fiscalização nas áreas de lazer do Lago Sul, onde está havendo maior 
aglomeração de pessoas nos finais de semana e feriados; 

 285/2020, de autoria do gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, que solicita 
implantação de uma UBS (Unidade Básica de Saúde) no Setor Jardim Serrano; 

 286/2020, de autoria do gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, que solicita 
implantação de semáforos para pedestres na Avenida Antônio Sanches; 

 287/2020, de autoria do gabinete do Vereador Edmilson Marques, que solicita 
recapeamento asfáltico na Rua Maria Tereza de Godoy, no Setor Parque Real; 

 288/2020, de autoria do gabinete do Vereador Edmilson Marques, que solicita 
pavimentação asfáltica da Rua 25, no Setor Serrinha; 
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 292/2020, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, que solicita a 
implementação de protocolos e cronogramas para a flexibilização e reabertura do 
comércio municipal; 

 293/2020, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, que solicita roçagem, 
poda e retirada de entulhos dos imóveis urbanos não edificados no Setor Nova Canaã;  

Continuação da Pauta da 4ª Sessão Ordinária do mês de junho de 2020, da Câmara Municipal de Caldas 
Novas, a ser realizada em 16/06/2020, nesta Casa de Leis. 

 

 

 

 Tribuna: 
 

12. Sra. Maria de Lourdes Toga Machado Repiso 
 Assunto: Meio ambiente e saúde de Caldas Novas. 
 
 
 
Sala de Sessões da Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, aos quinze dias 
do mês de junho do ano de dois mil e vinte (15/06/2020). 

 
 
 

 


