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Pauta da 2ª Sessão Ordinária do mês de junho de 2020, da Câmara Municipal de 
Caldas Novas, a ser realizada em 03/06/2020, nesta Casa de Leis. 
 
 

 Abertura: 
 

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

 
Aprovação da Ata da sessão anterior; 

 
 

 Matérias para leitura: 
 
1. Projeto de Lei nº 022/2020, de autoria do Vereador Léo de Oliveira, que <Obriga o 
Departamento Municipal de Água e Esgoto – DEMAE, através do órgão competente, a 
realizar o recapeamento asfáltico apropriado, após a execução de obras em vias públicas.=. 
Encaminhar às comissões para pareceres; 
 
2. Projeto de Lei nº 023/2020, de autoria do Vereador Geraldo Pimenta, que <Institui, no 
Município de Caldas Novas, a Campanha Permanente de Valorização da Saúde Auditiva e 
dá outras providências.=. Encaminhar às comissões para pareceres; 

 
 

 Matérias para 1ª apreciação: 
 
3. Projeto de Lei nº 116/2018, de autoria do Vereador Léo de Oliveira, que <Dispõe sobre a 
criação do Cadastro Municipal de Protetores e Cuidadores Individuais de Animais no 
Município de Caldas Novas.=. 1ª discussão e 1ª votação; 
 
4. Projeto de Lei nº 120/2018, de autoria do Vereador Léo de Oliveira, que <Institui o 
programa Banco de Ração e Utensílios para Animais, no Município de Caldas Novas.=. 1ª 
discussão e 1ª votação; 
 

 
 Matérias para 2ª apreciação: 

 
5. Projeto de Lei nº 001/2020, de autoria do Vereador Léo de Oliveira, que <Dispõe sobre o 
atendimento preferencial e sobre a utilização de vagas preferenciais em filas e 
estacionamentos locais aos portadores de fibromialgia.=. 2ª discussão e 2ª votação; 
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Continuação da Pauta da 2ª Sessão Ordinária do mês de junho de 2020, da Câmara Municipal de Caldas 
Novas, a ser realizada em 03/06/2020, nesta Casa de Leis. 

 
 

6. Emenda Supressiva ao Projeto de Lei do Legislativo nº 010/2020, de autoria do Vereador 
Geraldo Pimenta. 2ª discussão e 2ª votação; 

 
7. Projeto de Lei nº 010/2020, de autoria do Vereador Geraldo Pimenta, que <Dispõe sobre 
a publicação, na internet, da lista de espera dos pacientes que aguardam por consultas 
(discriminadas por especialidade), exames e intervenções cirúrgicas e outros procedimentos 
nos estabelecimentos da rede pública de saúde do município de Caldas Novas-GO, e dá 
outras providências.=. 2ª discussão e 2ª votação; 
 
 

 Requerimentos: 
 

8. Leitura, discussão e votação única dos requerimentos: 
 241/2020, de autoria do gabinete do Vereador Léo de Oliveira, que solicita estudo de 

viabilidade para construção de uma praça com academia ao ar livre na Rua 33, Qd. 
PM (área pública) no Setor Caldas dOeste; 

 251/2020, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, que solicita operação tapa 
buracos nas vias do município; 

 252/2020, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, que solicita pavimentação 
asfáltica do Setor Universitário; 

 257/2020, de autoria do gabinete do Vereador Edmilson Marques, que solicita o 
recapeamento asfáltico na Rua 17, Itaguaí I. 

 260/2020, de autoria do gabinete do Vereador Edmilson Marques, que solicita o 
recapeamento asfáltico na Rua 01, Jardim Hanashiro; 

 265/2020, de autoria do gabinete do Vereador Marinho Câmara, que solicita a 
revitalização da Avenida Coronel Bento de Godoy Neto e demais ruas do Setor Santa 
Efigênia; 

 266/2020, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Rocha, que solicita a realização 
de roçagem na Rua Antônio Inocêncio de Oliveira; 

 267/2020, de autoria do gabinete do Vereador Léo de Oliveira, que solicita o 
envio a esta Casa de Leis da relação de todas as áreas públicas municipais; 

 268/2020, de autoria do gabinete do Vereador Léo de Oliveira, que solicita 
a substituição ou conserto das placas de sinalização dos logradouros que contenham 
nome de ruas, bairros e CEPs, cumprindo a lei vigente n° 2.894/2019; 

 269/2020, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, que solicita a aquisição 
de EPIs - Equipamentos de Proteção Individual, a todos os órgãos da Administração 
Pública Municipal; 

 270/2020, de autoria do gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, que solicita melhorias 
na iluminação pública no Setor Jequitimar; 
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 271/2020, de autoria do gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, que solicita extensão 
da rede de esgoto no Setor Caminho do Lago. 
 
 

Continuação da Pauta da 2ª Sessão Ordinária do mês de junho de 2020, da Câmara Municipal de Caldas 
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 Matéria de apreciação especial: 
 

9. Projeto de Resolução nº, de autoria da Mesa Diretora, que <Dispõe sobre a formação de 
Comissão Especial para fiscalização dos gastos do Executivo Municipal, relacionados à 
Pandemia Coronavírus (Covid 19), e escolha dos vereadores para composição da mesma.=; 

 
 

 Tribuna: 
 

10. Sr. José Ricardo Mendonça – Secretário Municipal de Saúde. 
  Convocação aprovada na 2ª Sessão Ordinária do mês de maio de 2020. 
 
  

 
Sala de Sessões da Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, aos dois dias do 
mês de junho do ano de dois mil e vinte (02/06/2020).                                     

 
 
 

 

 


