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

Pauta da 1ª Sessão Ordinária do mês de maio de 2020, da Câmara Municipal de Caldas Novas, a 
ser realizada em 05/05/2020, nesta Casa de Leis. 
 
 
 Abertura: 
 
Leitura de um versículo da Bíblia; 
 
Execução do Hino Nacional; 
 
Aprovação da Ata da sessão anterior; 
 
 
 Matérias para apreciação especial: 
 
1. Pedido de Convocação, de autoria do Vereador Léo de Oliveira, do Secretário Municipal de 
Planejamento – Sr. Mauro Henrique Palmerston Lemos; 
 
 
 Matérias para leitura: 
 
2. Projeto de Lei nº 016/2020, de autoria do Vereador Geraldo Pimenta, que <Declara de Utilidade 
Pública a Casa dos Idosos José Alves Borges.=. Encaminhar às comissões para pareceres; 
 
3. Decreto Legislativo nº 013/2020, de autoria do Vereador Saulo Inácio, que "Concede Título de 
Cidadão Honorífico a Personalidade Ilustre do Sr. João Umberto Ferreira.". Encaminhar à CCJ para 
parecer; 
 
 
 Matérias para 1ª apreciação: 
 
4. Projeto de Lei nº 005/2020, de autoria do Executivo Municipal, que "Autoriza o Fundo Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA a conceder subvenção e/ou auxilio financeiro ao 
Centro Espírita Peregrinos do Amor, e dá outras providencias.". 1ª discussão e 1ª votação; 
 
5. Projeto de Lei nº 006/2020, de autoria do Executivo Municipal, que "Autoriza o Fundo Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA a conceder subvenção e/ou auxílio financeiro, à 
Associação Social, Cultural e Desportiva das Águas Quentes – ACM CALDAS, e das outras 
providências.". 1ª discussão e 1ª votação; 
 
6. Projeto de Lei nº 007/2020, de autoria do Executivo Municipal, que "Autoriza o Fundo Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA a conceder subvenção e/ou auxílio financeiro 
através do Instituto Terezinha Palmerston, para o projeto: Aprendendo com Alegria, e dá outras 
providências.". 1ª discussão e 1ª votação; 
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Continuação da Pauta da 1ª Sessão Ordinária do mês de maio de 2020, da Câmara Municipal de Caldas 
Novas, a ser realizada em 05/05/2020, nesta Casa de Leis. 
 
 
7. Projeto de Lei nº 012/2020, de autoria do Executivo Municipal, que "Revoga as Leis Municipais 
1.792/2011; 2.032/2013; 2.334/2015 e 2.924/2019, e determina outras providências.". 1ª discussão e 1ª 
votação; 
 

 
 Requerimentos: 
 
8. Leitura, discussão e votação única dos requerimentos: 
 Gabinete do Vereador Léo de Oliveira, requerimento nº 036/2020, solicitando transparência na 
entrega das cestas básicas às famílias em situação de vulnerabilidade social; 
 Gabinete do Vereador Léo de Oliveira, requerimento nº 037/2020, solicitando a relação de 
valores das verbas/emendas recebidas pelo município para serem utilizadas no auxílio e combate ao 
Coronavírus – Covid19; 
 Gabinete do Vereador Léo de Oliveira, requerimento nº 038/2020, solicitando manutenção e 
reparos na pista de caminhada na divisa dos setores Parque das Brisas e Jequitimar; 
 Gabinete do Vereador Marinho Câmara, requerimento nº 005/2020, solicitando medidas 
preventivas e de higienização para a população em órgãos públicos e demais locais onde haja 
aglomeração de pessoas; 
 Gabinete do Vereador Rodrigo Lima, requerimento nº 025/2020, solicitando a reativação imediata 
do seguro de vida dos servidores públicos municipais; 
 Gabinete do Vereador Rodrigo Lima, requerimento nº 026/2020, solicitando que, através de 
decreto, seja feita a liberação dos bares e lanchonetes de nossa cidade; 
 Gabinete do Vereador Wanderson Nunes, requerimento nº 001/2020, solicitando que todos os 
requerimentos apresentados nesta Casa tenham o conteúdo em sua íntegra descrito na plataforma 
digital e encaminhado anteriormente nos e-mails dos vereadores, bem como as demais matérias 
apresentadas para conhecimento dos pares antes de serem lidas, discutidas e votadas. 
 
 
Sala de Sessões da Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, aos quatro dias do mês de 
maio do ano de dois mil e vinte (04/05/2020).                                     

 
 
 

 


