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Pauta da 4ª Sessão Ordinária do mês de maio de 2020, da Câmara Municipal de Caldas Novas, a ser 
realizada em 19/05/2020, nesta Casa de Leis. 
 
 
 Abertura: 
 
Leitura de um versículo da Bíblia; 
 
Execução do Hino Nacional; 
 
Aprovação da Ata da sessão anterior; 
 
 
 Matérias para única apreciação: 
 
1. 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.". Única discussão e única votação; 
 
 
 Matérias para 1ª apreciação: 
 
2. Emenda Modificativa, de autoria do Vereador Marinho Câmara, ao Projeto de Lei Complementar nº 
002/2020, de sua própria autoria. 1ª discussão e 1ª votação; 
 
3. Projeto de Lei Complementar nº 002/2020, de autoria do Vereador Marinho Câmara, que <Altera-se a 
Lei Complementar Municipal nº 130, de 26 de novembro de 2018, e determina providências.=. 1ª discussão e 
1ª votação; 
 
4. Projeto de Lei nº 016/2020, de autoria do Vereador Geraldo Pimenta, que <Declara de Utilidade Pública 
a Casa dos Idosos José Alves Borges.=. 1ª discussão e 1ª votação; 
 
 
 Requerimentos: 
 
5. Leitura, discussão e votação única dos requerimentos: 
 Gabinete do Vereador Edmilson Marques, requerimento nº 020/2020, solicitando recapeamento asfáltico 
da Avenida Rondônia no Setor São José; 
 Gabinete do Vereador Edmilson Marques, requerimento nº 021/2020, solicitando pavimentação asfáltica 
do Setor Boa Vista; 
 Gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, requerimento nº 023/2020, solicitando roçagem do mato e 
recolhimento de lixo no Setor Jequitimar; 
 Gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, requerimento nº 024/2020, solicitando roçagem do mato e 
limpeza das margens do córrego da travessia do Bairro Itaguaí I para o Setor São José; 
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 Gabinete do Vereador Léo de Oliveira, requerimento nº 042/2020, solicitando que as barreiras sanitárias 
instaladas nas entradas da cidade funcionem 24h por dia, visando o controle de entrada de veículos oriundos 
de outras localidades; 
 Gabinete do Vereador Léo de Oliveira, requerimento nº 043/2020, solicitando do Secretário de Saúde 
informações referentes ao atendimento e tratamento dos casos suspeitos e confirmados do Coronavírus na 
cidade; 
 Gabinete do Vereador Léo de Oliveira, requerimento nº 045/2020, solicitando Ação Anulatória do 
Decreto Municipal nº 817, onde o prefeito, de forma inconstitucional, prevê multa para moradores que forem 
flagrados sem uso de máscaras e, ainda, o fechamento de estabelecimentos, incluindo supermercados, 
durante o fim de semana; 
 Gabinete do Vereador Rodrigo Lima, requerimento nº 030/2020, solicitando que o Executivo crie uma 
folha complementar para o pagamento das horas extras dos funcionários que trabalharam no combate à 
Pandemia Covid 19; 
 Gabinete do Vereador Rodrigo Lima, requerimento nº 031/2020, solicitando a suspensão do Decreto nº 
817/2020 que proíbe o funcionamento dos comércios nos finais de semana no Município de Caldas Novas; 
 Gabinete do Vereador Saulo Inácio, requerimento nº 023/2020, solicitando treinamento dos profissionais 
de limpeza para agirem de maneira correta na limpeza dos ambientes públicos, principalmente em áreas de 
maior propensão de aglomeração de pessoas e, consequentemente a contaminação por Covid 19; 
 Gabinete do Vereador Saulo Inácio, requerimento nº 025/2020, solicitando que proceda prioritariamente 
testes do novo Coronavírus aos profissionais de saúde e aos profissionais de segurança pública do nosso 
município; 
 Gabinete do Vereador Saulo Inácio, requerimento nº 026/2020, solicitando que proceda a reposição dos 
medicamentos distribuídos a população junto a Farmácia do Cidadão e a assistência farmacêutica de 
medicamentos e insumos de alto custo aos pacientes, em especial neste momento de pandemia. 
 
 
 Tribuna: 
 
6. Sra. Wanessa Silva Rocha 
Assunto: violência obstétrica 
 
 
Sala de Sessões da Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, aos dezoito dias do mês de maio 
do ano de dois mil e vinte (18/05/2020).                                     

 
 

 


