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ATO DO PRESIDENTE – Nº. 023/2020                                      de 06 de AGOSTO de 2020.  
 

 
<CANCELA a realização de SESSÕES VIRTUAIS e 
CONVOCA SESSÕES PRESENCIAIS= 
 

 
  O Presidente da Câmara de Vereadores de Caldas Novas, Estado de Goiás, Vereador 
GERALDO PIMENTA, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 33, II da Lei Orgânica 
do Munícipio e o Regimento Interno desta Casa de Leis; 
 
 Considerando a baixa adesão à proposta das sessões virtuais e o crescente número 
de casos confirmados de COVID19 e o anúncio do Governador de que atingimos neste mês 
o <platô= da Pandemia; 
 

DETERMINA: 
 

Art.1º. As SESSÕES ORDINÁRIAS VITUAIS ficam CANCELADAS e serão realizadas 
PRESENCIALMENTE neste mês de agosto nos dias 11, 12, 13, 20 e 21, sempre às 09h; 
 
Art. 2º. As sessões ordinárias designadas para os referidos dias serão realizadas com acesso 

restrito ao plenário, sem acesso da população, que poderá assistir pelo site da Câmara 
(TV Câmara) e redes sociais da Câmara, através de seu canal no YouTube e página do 
Facebook, para evitar aglomerações e contágio: 

I – Durante as sessões só poderão acessar o plenário parlamentares, servidores 
e membros da impressa que estejam usando máscaras; 
 
II – O parlamentar só estará dispensado do uso da máscara quando fizer uso da 
palavra certificando-se que os demais parlamentares a estejam utilizando; 
 
III – Só serão permitidos no plenário além dos vereadores e membros da 
impressa, a assessoria jurídica e o pessoal da secretaria legislativa; 
 
IV - Os assessores dos vereadores deverão permanecer nos gabinetes, sempre 
em número reduzido, e caso o vereador necessite de apoio deverá solicitar ao 
pessoal da secretaria legislativa ou fazer contato via celular com seu pessoal de 
gabinete.  

 
Art. 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário dos demais atos anteriores, 
permanecendo-se em vigência as regras sanitárias para adentrar ao prédio da Câmara. 
 

 
 

 
 
 

GERALDO PIMENTA - PP 
Presidente da Câmara Municipal de Caldas Novas 
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