
 

 

 

 
 

64 3453-1188  |  www.camaradecaldas.go.gov.br  | contato@camaradecaldas.go.gov.br 

PAÇO LEGISLATIVO MARTINHO PALMERSTON : Av. Tiradentes, S/N – Setor Itanhangá I - Caldas Novas 

Pauta da 1ª Sessão Ordinária do mês de agosto de 2020, da Câmara 
Municipal de Caldas Novas, a ser realizada em 11/08/2020, 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 gabinete do Vereador Jaime Moto Peças, ao falecimento 
do Sr. Luiz Carlos Lopes; 
 
2. Moção de Pesar, de autoria do gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, ao falecimento do 
Sr. Erik Tiago Rocha; 
 
3. Moção de Aplauso e Reconhecimento Público, de autoria do gabinete do Vereador 
Rodrigo Lima, ao 26º Batalhão da Polícia Militar de Caldas Novas, comandado pelo Tenente 
Coronel Ronny Alves de Souza; 

 

 

 Matérias para leitura: 
 
4. Veto Total ao Autógrafo de Lei nº 010/2020 do Vereador Geraldo Pimenta. Encaminhar à 
CCJ para parecer; 
 
5. Projeto de Lei Complementar nº 007/2020, de autoria dos gabinetes dos vereadores Léo 
de Oliveira e Rodrigo Lima, que "Revoga em seu inteiro teor a Lei Complementar Municipal 
nº 066/2016, de 16 de dezembro de 2016, que 'Altera o Código Tributário Municipal, instituído 
pela Lei nº 1.014, de 20/12/2001, e, determina outras providências'.". Encaminhar às 
comissões para pareceres; 
 
6. Projeto de Lei nº 030/2020, de autoria do gabinete do Vereador Wanderson Nunes, que 
<Dispõe sobre o nome do Espaço Municipal de Eventos de Caldas Novas-GO.=. Encaminhar 
às comissões para pareceres; 
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Continuação da Pauta da 1ª Sessão Ordinária do mês de agosto de 2020, da Câmara Municipal de Caldas 
Novas, a ser realizada em 11/08/2020, nesta Casa de Leis. 

 
 
7. Projeto de Lei nº 031/2020, de autoria do gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, que 
"Declara de utilidade pública a Igreja Assembleia de Deus Ministério Internacional do Guará-
DF, campo de Caldas Novas-GO.". Encaminhar às comissões para pareceres; 

 

8. Decreto Legislativo nº 020/2020, de autoria do gabinete do Vereador Marinho Câmara, 
que "Concede Título de Cidadão Honorífico de Caldas Novas à Pessoa Ilustre do Sr. 
Raimundo dos Santos Castro.". Encaminhar à CCJ para parecer; 
 
 

 Requerimentos: 
 

9. Leitura, discussão e votação única dos requerimentos: 

 306/2020, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, solicitando o pagamento 
de adicional de insalubridade aos servidores administrativos que atual nas unidades 
básicas de saúde do município; 

  307/2020, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, solicitando a aquisição 
de testes RT-PCR para exames em larga escala como estratégia de enfrentamento e 
combate ao Novo Coronavírus (Covid 19); 

 308/2020, de autoria do gabinete do Vereador Sílio Junqueira, solicitando os 
documentos sobre o repasse feito para gastos com a Pandemia Covid 19 e as notas 
fiscais que comprovem onde foram gastos estes recursos; 

 309/2020, de autoria do gabinete do Vereador Jaime Moto Peças, solicitando a 
construção de uma creche no Setor Universitário; 

 310/2020, de autoria do gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, solicitando a 
revitalização da Avenida Rondônia no Setor São José; 

 311/2020, de autoria do gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, solicitando mutirão 
de roçagem e limpeza no Setor Jardim Privê das Caldas; 

 312/2020, de autoria do gabinete do Vereador Rodrigo Lima, solicitando aquisição de 
protetores de capote para todos os médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem, 
além dos kits de medicamentos preventivos; 

 313/2020, de autoria do gabinete do Vereador Léo de Oliveira, solicitando limpeza e 
manutenção da Praça do Maçom no Setor Itanhangá I, com atenção especial para a 
água parada na fonte, verdadeiro criadouro do mosquito da dengue; 

 314/2020, de autoria do gabinete do Vereador Léo de Oliveira, solicitando fiscalização 
por parte do Demae na distribuição do abastecimento de água entregues pelos 
caminhões pipa; 

 315/2020, de autoria do gabinete do Vereador Léo de Oliveira, solicitando do 
Presidente desta Casa de Leis informações sobre o andamento da Comissão Especial 
que foi criada para fiscalização referente a Pandemia Covid 19; 
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 316/2020, de autoria do gabinete do Vereador Edmilson Marques, solicitando 
instalação de rede de esgoto no Setor Boa Vista; 

 317/2020, de autoria do gabinete do Vereador Edmilson Marques, solicitando 
pavimentação asfáltica no Setor Jardim Privê; 

 318/2020, de autoria do gabinete do Vereador Edmilson Marques, solicitando 
instalação de rede de esgoto no Setor Tamboril; 

 319/2020, de autoria do gabinete do Vereador Rodrigo Lima, solicitando, junto a 
Secretaria Municipal de Educação, que não seja efetivado o corte das aulas 
excedentes dos funcionários públicos municipais; 
 
 

 

Sala de Sessões da Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, aos dez dias do 
mês de agosto do ano de dois mil e vinte (10/08/2020).                                     

 
 
 

 

 


