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Pauta da 5ª Sessão Ordinária do mês de março de 2020, da Câmara 
Municipal de Caldas Novas, a ser realizada em 18/03/2020, nessa Casa de 
Leis. 
 
 

 Abertura: 
 

1. Leitura de um versículo da Bíblia; 
 
2. Execução do Hino Nacional; 

 
3. Aprovação da Ata da sessão anterior; 

 
 

 Matérias para leitura: 
 

4. Leitura do Projeto de Lei nº 012/2020, de autoria do Vereador Geraldo Pimenta, que 
<Institui no âmbito do Município de Caldas Novas-GO, o Programa 8Pró-Auxílio9 que visa 
destinar o valor de um salário mínimo, para atendimento a famílias atingidas por catástrofes 
naturais, em Estado Decretado Calamidade Pública ou Situação de Emergência e dá outras 
providências.=. Encaminhar às comissões para pareceres; 
 
 

 Matérias para 1ª apreciação: 
 
5. Projeto de Lei nº 008/2020, de autoria do Vereador Rafael Moraes, que <Institui e inclui no 
calendário oficial de eventos e de programações do município de Caldas Novas o Dia 
Municipal do Conselheiro Tutelar, a ser comemorado, anualmente, no dia 18 de novembro.=. 
1ª discussão e 1ª votação; 
 
 

 Matérias para 2ª apreciação: 
 
6. Emenda Modificativa, de autoria da CCJ, ao Projeto de Lei nº 038/2019, de autoria do 
Executivo Municipal, que Altera a Lei Municipal nº 2.886, de 28 de março de 2019, que 
<Dispõe sobre doações de áreas públicas municipais, localizadas no Setor Jardim Serrano, 
e determina outras providências.=. 2ª discussão e 2ª votação; 

 
7. Projeto de Lei nº 038/2019, de autoria do Executivo Municipal, que Altera a Lei Municipal 
nº 2.886, de 28 de março de 2019, que <Dispõe sobre doações de áreas públicas municipais, 
localizadas no Setor Jardim Serrano, e determina outras providências.=. 2ª discussão e 2ª 
votação; 
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Continuação da Pauta da 5ª Sessão Ordinária do mês de março de 2020, da Câmara Municipal de Caldas 
Novas, a ser realizada em 18/03/2020, nessa Casa de Leis. 

 
 

8. Projeto de Lei nº 003/2020, de autoria do Executivo Municipal, que <Altera a Lei Municipal 
nº 3.063, de 21 de novembro de 2019, que Dispõe sobre doações de áreas públicas 
municipais, localizadas no Setor Mansões das Águas Quentes, determina outras 
providências.=. 2ª discussão e 2ª votação; 

 
9. Projeto de Lei nº 008/2020, 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, oriundos da receita do Imposto de Renda arrecadado através da 
campanha 'Doar Sem Doer' para as Instituições captadoras, e determina outras 
providências.=. 2ª discussão e 2ª votação; 

 
10. Projeto de Lei nº 009/2020, de autoria do Executivo Municipal, que <Dispõe sobre 
doação de área pública municipal, para fins de regularização fundiária no Setor Santa 
Efigênia, e determina outras providências.=. 2ª discussão e 2ª votação; 

 
11. Projeto de Lei nº 011/2020, de autoria do Executivo Municipal, que <Altera a Lei 
Municipal nº 3.029, de 25 de outubro de 2019, que 'Dispõe sobre doação de área pública 
municipal, localizada no Setor Mansões das Águas Quentes', e determina outras 
providências.=. 2ª discussão e 2ª votação; 

 
12. Projeto de Lei nº 013/2020, de autoria do Executivo Municipal, que <Denomina a Sala 
de Emergência da Unidade de Pronto Atendimento – UPA de Caldas Novas, como 8Sala de 
Emergência GEOVANE ROSA BORGES9.=. 2ª discussão e 2ª votação; 
 

 
 Requerimentos: 

 
13. Leitura, discussão e votação única dos requerimentos: 
 Gabinete do Vereador Edmilson Marques, requerimento nº 019/2020, solicitando 
instalação de rede de esgoto no Setor Itaguaí 2; 
 Gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, requerimento nº 019/2020, solicitando 
recapeamento de todas as ruas do Setor Estancia dos Buritis; 
 Gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, requerimento nº 020/2020, solicitando a 
revitalização da praça que fica entre as ruas <O= e <Z= no Setor Nova Vila, colocando 
iluminação, reforma dos bancos e da quadra; 
 Gabinete do Vereador Hudson Godoy, requerimento nº 014/2020, solicitando troca de 
lâmpadas no Setor Serrinha; 
 Gabinete do Vereador Hudson Godoy, requerimento nº 015/2020, solicitando troca de 
lâmpadas na Avenida Serra Negra, no Setor Caldas d9Oeste; 
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 Gabinete do Vereador Hudson Godoy, requerimento nº 016/2020, solicitando 
recapeamento da Avenida Castelo Novo, no Setor Aeroporto; 
Continuação da Pauta da 5ª Sessão Ordinária do mês de março de 2020, da Câmara Municipal de Caldas 
Novas, a ser realizada em 18/03/2020, nessa Casa de Leis. 
 
 
 Gabinete do Vereador Léo de Oliveira, requerimento nº 028/2020, solicitando operação 
tapa buracos em toda a extensão da Rua João da Cruz, em especial para a cratera que está 
tomando conta da referida via na quadra 21, lote 1, no Setor Santa Efigênia; 
 Gabinete do Vereador Léo de Oliveira, requerimento nº 029/2020, solicitando 
pavimentação asfáltica, roçagem do mato e limpeza nos setores Itaparica e Planalto; 
 Gabinete do Vereador Léo de Oliveira, requerimento nº 030/2020, solicitando 
pavimentação asfáltica, roçagem do mato e limpeza no Setor Parque das Laranjeiras; 
 Gabinete do Vereador Rodrigo Lima, requerimento nº 019/2020, solicitando a conclusão 
da rede coletora de esgoto ao longo da Avenida Martin Moffato, conhecida como Avenida C, 
no Setor Itaguaí III; 
 Gabinete do Vereador Rodrigo Lima, requerimento nº 020/2020, solicitando a reativação 
imediata do seguro de vida dos servidores públicos municipais e autarquias; 
 Gabinete do Vereador Saulo Inácio, requerimento nº 020/2020, solicitando a intensificação 
nas campanhas de dengue realizadas no município; 
 Gabinete do Vereador Saulo Inácio, requerimento nº 021/2020, solicitando a instalação e 
implantação de bloqueador de ar nos hidrômetros nas residências do município. 
 
 
Sala de Sessões da Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, aos dezessete 
dias do mês de março do ano de dois mil e vinte (17/03/2020).                                     

 
 

 

 


