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Pauta da 1ª Sessão Ordinária do mês de setembro de 2020, da Câmara 
Municipal de Caldas Novas, a ser realizada em 09/09/2020, 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 Geraldo Pimenta, ao falecimento da 
Sra. Grásia Maria Gonçalves Dutra de Morais; 
 
2. Moção de Pesar, de autoria do gabinete do Vereador Léo de Oliveira, ao falecimento do 
Sr. Maciste Morando Júnior; 

 

3. Moção de Pesar, de autoria do gabinete do Vereador Léo de Oliveira, ao falecimento da 
Sra. Maria Zilda de Oliveira; 

 

4. Moção de Aplausos, de autoria do gabinete do Vereador Ronan Maia, à Sra. Eva Goretti 
Nunes Teixeira; 

 

5. Moção de Aplausos, de autoria do gabinete do Vereador Ronan Maia, à Sra. Solange 
Ramos Schorn; 

 

6. Moção de Aplausos, de autoria do gabinete do Vereador Ronan Maia, à Sra. Ana Cristina 
de Souza; 

 

 

 Matéria para apreciação especial: 
 
7. Pedido de Convocação, de autoria dos gabinetes dos vereadores Léo de Oliveira e 
Rodrigo Lima, da Sra. Gislene Cotian, Diretora do Núcleo de Vigilância Epidemiológica e do 
Sr. Frederico de Paula Ribeiro, Diretor da Vigilância Sanitária; 
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Continuação da Pauta da 1ª Sessão Ordinária do mês de setembro de 2020, da Câmara Municipal de Caldas 
Novas, a ser realizada em 09/09/2020, nesta Casa de Leis. 

 

 

 Matérias para leitura: 
 
8. Projeto de Resolução nº 005/2020, de autoria da Mesa Diretora, que <Autoriza o 
Presidente da Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, a fazer a doação de 
bem móvel pertencente ao Legislativo Municipal e determina outras providências.=. 
Encaminhar às comissões para pareceres; 

 
9. Projeto de Lei nº 036/2020, de autoria do Executivo Municipal, que <Estima a Receita e 
fixa a Despesa do Município de Caldas Novas para o exercício de 2021 e dá outras 
providências.= (LOA). Encaminhar às comissões para pareceres; 
 
10. Projeto de Lei nº 037/2020, de autoria do Executivo Municipal, que <Dispõe sobre 
alterações e inclusões no Plano Plurianual do Município de Caldas Novas para o quadriênio 
2018 a 2021, Lei 2.662 de 30 de outubro de 2017, alterada pela Lei 2.848 de 30 de novembro 
de 2018, alterada pela Lei 3.050 de 07 de novembro de 2019.= (PPA). Encaminhar às 
comissões para pareceres; 

 

11. Projeto de Lei nº 038/2020, de autoria do Vereador Geraldo Pimenta, que <Cria a 
Carteira de Identificação do Autista (CIA), para a pessoa diagnosticada com Transtorno do 
Espectro Autista (TEA) no âmbito do Município de Caldas Novas-GO e dá outras 
providências.=. Encaminhar às comissões para pareceres; 
 
12. Projeto de Lei nº 039/2020, de autoria do Vereador Geraldo Pimenta, que <Dispõe 
sobre a vacinação domiciliar às pessoas idosas e às pessoas com deficiência motora, 
multideficiência profunda com dificuldade de locomoção, doenças incapacitavas e 
degenerativas e dá outras providências.=. Encaminhar às comissões para pareceres; 

 

13. Decreto Legislativo nº 029/2020, de autoria do Vereador Ronan Maia, que <Concede 
Título de Cidadão Honorífico de Caldas Novas à Pessoa Ilustre do Sr. Marcos Vinícius Rufino 
Moreira.=. Encaminhar à CCJ para parecer; 

 

14. Decreto Legislativo nº 030/2020, de autoria do Vereador Saulo Inácio, que <Concede 
Título de Cidadão Honorífico de Caldas Novas à Pessoa Ilustre do Sr. Lawrence Moreira.=. 
Encaminhar à CCJ para parecer; 
 
 

 Requerimentos: 
 

15. Leitura, discussão e votação única dos requerimentos: 
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 366/2020, de autoria do gabinete do Vereador Marinho Câmara, solicitando parceria com 
a Goinfra para a construção de dois viadutos na GO-139; 
Continuação da Pauta da 1ª Sessão Ordinária do mês de setembro de 2020, da Câmara Municipal de Caldas 
Novas, a ser realizada em 09/09/2020, nesta Casa de Leis. 

 
 

 367/2020, de autoria do gabinete do Vereador Edmilson Marques, solicitando 
pavimentação asfáltica no Setor Recanto da Serra; 

 368/2020, de autoria do gabinete do Vereador Edmilson Marques, solicitando instalação 
de rede de esgoto no Setor Canaã; 

 369/2020, de autoria do gabinete do Vereador Léo de Oliveira, solicitando agilidade no 
andamento da CEI (Comissão Especial de Inquérito) nº 003/2020 que apura negligencias na 
área da saúde; 

 370/2020, de autoria do gabinete do Vereador Léo de Oliveira, solicitando que o Secretário 
de Saúde – Sr. José Ricardo, preste esclarecimentos referentes ao atraso no pagamento do 
13º salário, reajuste dos salários dos servidores e corte do adicional noturno; 

 371/2020, de autoria do gabinete do Vereador Léo de Oliveira, solicitando reabertura dos 
condomínios residenciais; 

 372/2020, de autoria do gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, solicitando extensão da 
rede de esgoto no Setor Serrinha; 

 373/2020, de autoria do gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, solicitando implantação 
de um redutor de velocidade na Avenida Fernando Gonzaga, no Setor Parque Real; 

 374/2020, de autoria do gabinete do Vereador Jaime Moto Peças, solicitando a construção 
de uma sala de velório no Povoado do Sapé; 

 375/2020, de autoria do gabinete do Vereador Rodrigo Lima, solicitando realização dos 
procedimentos cirúrgicos para atender a fila de espera dos pacientes com catarata; 

 376/2020, de autoria do gabinete do Vereador Rodrigo Lima, solicitando o término da 
pavimentação asfáltica do Setor Caminho do Lago; 

 377/2020, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, solicitando ao Demae 
esclarecimentos quanto a constante falta de água no município; 

 378/2020, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, solicitando ao Demae a 
instalação e implantação de bloqueador de ar nos hidrômetros  nas residências do 
município; 
Sala de Sessões da Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, aos oito dias do 
mês de setembro do ano de dois mil e vinte (08/09/2020).                                     

 

 


