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Pauta da 5ª Sessão Ordinária do mês de abril de 2020, da Câmara Municipal de 
Caldas Novas, a ser realizada em 23/04/2020, nessa Casa de Leis. 
 
 
 

 Abertura: 
 

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

 
Aprovação da Ata da sessão anterior; 

 
 
 

 Matérias para 2ª apreciação: 
 
1. Emenda Modificativa, de autoria do Vereador Marinho Câmara, ao Projeto de Lei 
Complementar nº 002/2020, de sua própria autoria. 2ª discussão e 2ª votação; 
 
2. Projeto de Lei Complementar nº 002/2020, de autoria do Vereador Marinho Câmara, que 
<Altera-se a Lei Complementar Municipal nº 130, de 26 de novembro de 2018, e determina 
providências.=. 2ª discussão e 2ª votação; 
 
3. Emenda Modificativa, de autoria do Vereador Geraldo Pimenta, ao Projeto de Lei nº 
014/2020, de sua própria autoria. 2ª discussão e 2ª votação; 

 
4. Projeto de Lei nº 014/2020, de autoria do Vereador Geraldo Pimenta, que <Declara de 
Utilidade Pública a Associação de Pais, Mestres e Funcionários do Colégio da Polícia Militar 
de Goiás Nivo das Neves.=. 2ª discussão e 2ª votação; 
 
 
 

 Requerimentos: 
 

5. Leitura, discussão e votação única dos requerimentos: 
 Gabinete do Vereador Jaime Moto Peças, requerimento nº 017/2020, solicitando do 
Executivo projeto de lei que disponha sobre o adicional de insalubridade em seu teto máximo 
aos profissionais da saúde; 
 Gabinete do Vereador Léo de Oliveira, requerimento nº 032/2020, solicitando a abertura 
de academias seguindo as medidas de segurança; 
 Gabinete do Vereador Léo de Oliveira, requerimento nº 033/2020, solicitando agilidade no 
andamento das comissões processantes: CEI da Negociata e CEI da Área Azul; 
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Continuação da Pauta da 5ª Sessão Ordinária do mês de abril de 2020, da Câmara Municipal de Caldas Novas, 
a ser realizada em 23/04/2020, nessa Casa de Leis. 
 
 
 
 Gabinete do Vereador Léo de Oliveira, requerimento nº 034/2020, solicitando ajuizamento 
de mandado de segurança, para que o Executivo cumpra a Lei Federal nº 13.979/2020 de 
acesso a informação, referente a contratações e/ou aquisições; 
 Gabinete do Vereador Léo de Oliveira, requerimento nº 035/2020, solicitando ajuizamento 
de mandado de segurança para que o Executivo cumpra a Lei Federal nº 12.527 de acesso 
a informação, e responda os ofícios deste parlamentar, os quais já constam com prazos 
expirados;  
 Gabinete do Vereador Rodrigo Lima, requerimento nº 023/2020, solicitando do Núcleo de 
Vigilância Epidemiológica autorização para vacinação de todos os mototaxistas, taxistas e 
motoristas de transporte urbano e de carga do município; 
 Gabinete do Vereador Rodrigo Lima, requerimento nº 024/2020, solicitando redução das 
mensalidades da rede particular de ensino; 
 Gabinete do Vereador Sílio Junqueira, requerimento nº 008/2020, solicitando do Executivo 
o envio a essa Câmara Municipal do relatório de gastos, com as respectivas notas fiscais, 
da verba extraordinária enviada pelo Governo Federal no valor de R$ 1.422.566,28 (hum 
milhão, quatrocentos e vinte e dois mil, quinhentos e sessenta e seis reais e vinte e oito 
centavos). 
 
 
Sala de Sessões da Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, aos vinte e três 
dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte (23/04/2020).                                     

 
 

 

 


