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Pauta da 3ª Sessão Ordinária do mês de maio de 2020, da Câmara Municipal de 
Caldas Novas, a ser realizada em 06/05/2020, nesta Casa de Leis. 
 
 

 Abertura: 
 

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

 
Aprovação da Ata da sessão anterior; 
 
 

 Ofícios: 
 
1. Ofício do Partido Liberal – PL, apontando o Vereador Rodrigo Lima como líder do partido; 
 
 

 Moções: 
 
2. Moção de Aplausos, de autoria do Vereador Otaviano da Cruz, ao Sr. Odilmar da Silva Vargas; 
 
 

 Matérias para 2ª apreciação: 
 
 
 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.". 2ª 
discussão e 2ª votação; 

 
 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.". 2ª discussão e 2ª votação; 
 

 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.". 2ª discussão e 2ª votação; 
 
 
 

 Requerimentos: 
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3. Leitura, discussão e votação única dos requerimentos: 
 Gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, requerimento nº 021/2020, solicitando revitalização 
das calçadas do centro da cidade com adaptação para portadores de necessidades especiais; 
 Gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, requerimento nº 022/2020, solicitando mutirão de 
roçagem e limpeza no Grupinho; 
 Gabinete do Vereador Léo de Oliveira, requerimento nº 039/2020, solicitando do Executivo um 
projeto de suspenção de cobranças dos tributos municipais durante a vigência da pandemia do 
Coronavírus (Covid019); 
 Gabinete do Vereador Léo de Oliveira, requerimento nº 040/2020, solicitando que o prefeito 
informe quais as ações que estão sendo desenvolvidas para ajudar na recuperação do setor 
hoteleiro; 
 Gabinete do Vereador Léo de Oliveira, requerimento nº 041/2020, solicitando providencias a 
constante falta de água nos setores Primavera e Planalto; 
 Gabinete do Vereador Otaviano da Cruz, requerimento nº 014/2020, solicitando distribuição 
gratuita de máscaras aos moradores de Caldas Novas pela Prefeitura Municipal nas entradas das 
agências bancárias, de todas as secretarias municipais e na porta da Prefeitura; 
 Gabinete do Vereador Rodrigo Lima, requerimento nº 027/2020, solicitando roçagem do mato, 
manutenção na rede elétrica, retirada do lixo e operação tapa buraco nos setores Terezinha 
Palmerston e Jardim Privê; 
 Gabinete do Vereador Rodrigo Lima, requerimento nº 028/2020, solicitando roçagem do mato, 
manutenção na rede elétrica, retirada do lixo, patrolamento e cascalhamento das ruas no Setor 
Parque das Laranjeiras; 
 Gabinete do Vereador Rodrigo Lima, requerimento nº 029/2020, solicitando a reativação dos 
empréstimos consignados dos funcionários públicos municipais. 
 

 Matérias para apreciação única: 
 

 Pedido de Convocação nº 004/2020 (Prefeito Municipal) – Gabinete do Vereador Rodrigo 
Lima 

 
Sala de Sessões da Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, aos seis dias do mês 
de maio do ano de dois mil e vinte (06/05/2020).                                     

 
 

 

 


