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Pauta da 5ª Sessão Ordinária do mês de junho de 2020, da Câmara Municipal de Caldas 

Novas, a ser realizada em 17/06/2020, 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 Aplausos, de autoria do Vereador Geraldo Pimenta, ao Sr. Sebastião Vieira Sobrinho; 
 
2. Moção de Aplausos, de autoria do Vereador Geraldo Pimenta, ao Projeto Social <Só Rindo=; 

 
3. Moção de Aplausos, de autoria do Vereador Ronan Maia, ao Sr. Mauro Henrique Palmerston 
Lemos; 

 
4. Moção de Aplausos, de autoria do Vereador Andrei Rocha, ao Sr. Marcos Vinícius Cesário de 
Castro; 

 
 

 Matérias para leitura: 
 
5. Projeto de Lei nº 024/2020, de autoria do Executivo Municipal, que <Dispõe sobre desafetação e 
doação de área pública municipal e dá outras providências.=. Encaminhar às comissões para 
pareceres; 
 
6. Projeto de Lei nº 025/2020, de autoria do Executivo Municipal, que <Dispõe sobre alterações no 
plano de custeio do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Caldas Novas-GO, e dá 
outras providências.=. Encaminhar às comissões para pareceres; 
 

 
 Matérias para 1ª apreciação: 

 
7. Projeto de Lei Complementar nº 015/2019, de autoria do Executivo Municipal, que <Dispõe sobre 
a revogação das Leis Complementares Municipais nº 015/2014, 060/2016, 061/2016, 097/2017 e 
110/2018.=. 1ª discussão e 1ª votação; 
 
 

 Matérias para 2ª apreciação: 
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8. Emenda Modificativa ao Projeto de Lei do Executivo nº 004/2020, de autoria dos vereadores 
Marinho Câmara e Jaime Moto Peças. 2ª discussão e 2ª votação; 
 
9. Emenda Modificativa ao Projeto de Lei do Executivo nº 004/2020, de autoria do Vereador Marim 
Pires. 2ª discussão e 2ª votação; 
 
10. Projeto de Lei nº 004/2020, de autoria do Executivo Municipal, que <Dispõe sobre alteração 
na Lei Municipal nº 1.576/2009, que dispõe sobre a Criação do Conselho Municipal do Idoso, na 
forma que especifica e confere outras providências.=. 2ª discussão e 2ª votação; 
 
11. Emenda Modificativa ao Projeto de Lei do Executivo nº 018/2020, de autoria do Vereador 
Geraldo Pimenta (LDO). 2ª discussão e 2ª votação; 
 
12. Projeto de Lei nº 018/2020, de autoria do Executivo Municipal, que "Dispõe sobre as diretrizes 
para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2021 e dá outras providências." (LDO). 2ª 
discussão e 2ª votação; 

 
13. Projeto de Lei nº 021/2020, de autoria do Vereador Geraldo Pimenta, que <Institui a Campanha 
Paciente Cidadão, de conscientização dos usuários da rede pública de saúde, sobre a importância 
de comunicar de imediato a impossibilidade de comparecimento em consultas médicas.=. 2ª 
discussão e 2ª votação; 

 
14. 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.=. 2ª discussão e 2ª 
votação; 
 
15. 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.=. 2ª discussão e 2ª votação; 
 

 
 Requerimentos: 

 
16. Leitura, discussão e votação única dos requerimentos: 

 289/2020, de autoria do gabinete do Vereador Edmilson Marques, que solicita limpeza externa 
da UBS (Unidade Básica de Saúde) do Portal I; 

 290/2020, de autoria do gabinete do Vereador Edmilson Marques, que solicita instalação de 
rede de energia elétrica no Setor Tamboril; 

 291/2020, de autoria do gabinete do Vereador Edmilson Marques, que solicita instalação de 
pavimentação asfáltica no Setor Bela Vista; 

 294/2020, de autoria do gabinete do Vereador Rodrigo Lima, que solicita reativação imediata 
do seguro de vida dos servidores públicos municipais e autarquias; 
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 295/2020, de autoria do gabinete do Vereador Rodrigo Lima, que solicita estudo de viabilidade 
para implantação de redutor de velocidade (quebra-molas), na Av. Presidente Getúlio Vargas 
Qd. 07-B Lt. 26, em frente ao Condomínio Girassóis; 

 296/2020, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, que solicita ao Procon ação de 
fiscalização junto aos provedores de internet do município a fim de verificar e apurar o serviço 
de internet oferecido; 

 297/2020, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, que solicita à Goinfra a 
manutenção da pavimentação e sinalização junto as vias de acesso aos municípios de Caldas 
Novas e Rio Quente pela GO-139; 

 298/2020, de autoria do gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, que solicita mutirão de 
roçagem e limpeza nos setores Jardim Brasil e Vila Mutirão; 

 299/2020, de autoria do gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, que solicita manutenção na 
iluminação pública e troca de lâmpadas em todo o Setor Jardim Privê das Caldas; 

 300/2020, de autoria do gabinete do Vereador Léo de Oliveira, que solicita reparos e 
manutenção nos semáforos da cidade; 

 301/2020, de autoria do gabinete do Vereador Léo de Oliveira, que solicita ao DEMAE a 
solução definitiva do problema crônico de vazamento de esgoto entre as ruas Orozino Correa 
Neto e Orcalino Santos no Centro; 

 302/2020, de autoria do gabinete do Vereador Léo de Oliveira, que solicita análise da água 
da mina localizada às margens da GO 139, sentido Caldas Novas/Marzagão; 

 303/2020, de autoria do gabinete do Vereador Rodrigo Lima, que solicita a normalização do 
abastecimento de água no Setor Caminho do Lago; 

 304/2020, de autoria do gabinete do Vereador Rodrigo Lima, que solicita a contratação de 
seguranças e salva-vidas para a praia artificial no Setor Lago Sul; 

 305/2020, de autoria do gabinete do Vereador Rodrigo Lima, que solicita a volta do 
funcionamento das feiras livres às sextas feiras na Avenida Antônio Sanches Fernandes e 
aos sábados no setor Santa Efigênia; 
 
 

 Tribuna: 
17. Sr. Luciano Pereira 
  Assunto: Retorno dos eventos em Caldas Novas. 
 

 
 

 


