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Pauta da 5ª Sessão Ordinária do mês de maio de 2020, da Câmara Municipal de Caldas Novas, a ser realizada 
em 20/05/2020, 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 do Meio Ambiente – Sr. 

Sérgio Augusto da Silva, para prestar esclarecimentos acerca da secretaria supracitada; 
 
2. Denúncia de Infração Político Administrativa com Pedido de Cassação, de autoria do Vereador Léo de Oliveira, 

em face ao Prefeito Municipal Evandro Magal Abadia Correia e Silva, referente ao fato de negligência e omissão 
que resultou na morte de Antonella Gonçalves da Costa; 

 
 
 Matérias para leitura: 
 
3. Projeto de Lei nº 002/2020, de autoria do Vereador Léo de Oliveira, que <Cria o Programa de Saneamento Básico 

Fossa Limpa para executar serviços de limpeza de resíduos/dejetos de fossas de imóveis localizados em bairros 
que não possuam infraestrutura básica e dá outras providências.=. Encaminhar às comissões para pareceres; 

 
 
 Matérias para 2ª apreciação: 
 
4. Emenda Modificativa, de autoria do Vereador Marinho Câmara, ao Projeto de Lei Complementar nº 002/2020, de 

sua própria autoria. 2ª discussão e 2ª votação; 
 
5. 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.=. 2ª discussão e 2ª 
votação; 

 

6. Projeto de Lei nº 016/2020, de autoria do Vereador Geraldo Pimenta, que <Declara de Utilidade Pública a Casa 
dos Idosos José Alves Borges.=. 2ª discussão e 2ª votação; 
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Continuação da Pauta da 5ª Sessão Ordinária do mês de maio de 2020, da Câmara Municipal de Caldas Novas, a 
ser realizada em 20/05/2020, nesta Casa de Leis. 

 

 

 Requerimentos: 
 

7. Leitura, discussão e votação única dos requerimentos: 

 Gabinete do Vereador Edmilson Marques, requerimento nº 022/2020, solicitando fornecimento de kit higiene para 
as famílias de baixa renda; 

 Gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, requerimento nº 025/2020, solicitando mutirão de roçagem do mato e 
limpeza do Setor Turista II; 

 Gabinete do Vereador Léo de Oliveira, requerimento nº 044/2020, solicitando a retirada de entulhos e lixo das 
ruas do Setor Parque Real; 

 Gabinete do Vereador Léo de Oliveira, requerimento nº 046/2020, solicitando ao Secretário Municipal de Saúde 
informações referente a suposta cachaça que está sendo encontrada nos frascos  de álcool 70% nos PSF’s dos 
setores Jequitimar e São José; 

 Gabinete do Vereador Otaviano da Cruz, requerimento nº 015/2020, solicitando ao Poder Público Municipal que 
acate o clamor dos comerciantes e empresários de nosso município para a reabertura imediata de todas as 
atividades comerciais, industriais e do turismo; 

 Gabinete do Vereador Rodrigo Lima, requerimento nº 032/2020, solicitando a reabertura da rodoviária de Caldas 
Novas; 

 Gabinete do Vereador Rodrigo Lima, requerimento nº 033/2020, solicitando a criação de um centro de distribuição 
de máscaras para a população de Caldas Novas; 

 Gabinete do Vereador Saulo Inácio, requerimento nº 022/2020, solicitando, junto a Goinfra, a manutenção da 
pavimentação e sinalização das vias de acesso aos municípios de Caldas Novas e Rio Quente pela GO-139; 

 Gabinete do Vereador Saulo Inácio, requerimento nº 024/2020, solicitando a disponibilização, com urgência, de 
máscaras, as quais serão distribuídas aos comércios e órgãos públicos; 

 Gabinete do Vereador Saulo Inácio, requerimento nº 027/2020, solicitando quais medidas adotadas e a 
fiscalização aplicada junto as instituições de ensino públicas e privadas neste momento de pandemia. 

 
 
 Tribuna: 
 

8. Sr. Mauro Henrique Palmerston Lemos – Secretário Municipal de Planejamento, acatando a convocação 
aprovada na 1ª Sessão Ordinária do mês de maio. 

 
 
Sala de Sessões da Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, aos dezenove dias do mês de maio do 

ano de dois mil e vinte (19/05/2020).                                     

 


