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Pauta da 5ª Sessão Ordinária do mês de setembro de 2020, da Câmara 
Municipal de Caldas Novas, a ser realizada em 23/09/2020, nesta Casa de 
Leis. 
 
 

 Abertura: 
 

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

 
Aprovação da Ata da sessão anterior; 
 
 

 Moção: 
 
1. Moção de Aplausos e Reconhecimento Público, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio 
ao Sr. André Luiz de Paula. 
 

 Matérias para leitura: 
 
2. Projeto de Lei nº 040/2020, de autoria do Vereador Rodrigo Lima, que "Dispõe sobre denominação 
de via pública." (Rua José Novais do Amaral, a antiga Rua G, no Setor Nova Vila). Encaminhar às 
comissões para pareceres; 
 
3. Projeto de Lei nº 041/2020, de autoria do Vereador Rodrigo Lima, que "Dispõe sobre denominação 
de via pública." (Rua Brasilina Pereira de Lima, a antiga Rua D, no Setor Nova Vila). Encaminhar às 
comissões para pareceres; 
 
4. Decreto Legislativo nº 037/2020, de autoria do Vereador Rodrigo Lima, que <Concede Título de 
Cidadão Honorífico de Caldas Novas à Pessoa Ilustre do Sr. Carlos Alberto Alves Basiley.=. 
Encaminhar à CCJ para parecer; 

 
 

 Matérias para 2ª apreciação: 
 
5. Projeto de Resolução nº 005/2020, de autoria da Mesa Diretora, que <Autoriza o Presidente da 
Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, a fazer a doação de bem móvel pertencente 
ao Legislativo Municipal e determina outras providências.=. 2ª discussão e 2ª votação; 
 
6. Projeto de Lei nº 038/2020, de autoria do Vereador Geraldo Pimenta, que <Cria a Carteira de 
Identificação do Autista (CIA), para a pessoa diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista 
(TEA) no âmbito do Município de Caldas Novas-GO e dá outras providências.=. 2ª discussão e 2ª 
votação; 
 
7. Projeto de Lei nº 039/2020, de autoria do Vereador Geraldo Pimenta, que <Dispõe sobre a 
vacinação domiciliar às pessoas idosas e às pessoas com deficiência motora, multideficiência 
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profunda com dificuldade de locomoção, doenças incapacitavas e degenerativas e dá outras 
providências.=. 2ª discussão e 2ª votação; 
 
 

 Requerimentos: 
 

8. Leitura, discussão e votação única dos requerimentos: 
 411/2020, de autoria do gabinete do Vereador Edmilson Marques, solicitando troca de lâmpadas 
em postes de iluminação pública na Rua B-13 do Setor Parque das Brisas; 
 412/2020, de autoria do gabinete do Vereador Léo de Oliveira, solicitando, em caráter de urgência, 
vistoria na rede de iluminação pública com a finalidade de verificar e evitar desperdícios, haja visto a 
quantidade de lâmpadas acesas em vários pontos da cidade durante o dia; 
 413/2020, de autoria do gabinete do Vereador Léo de Oliveira, solicitando implantação de 
semáforos na Avenida C, esquina com a Avenida Antônio Sanches Fernandes, Avenida das Nações 
e Rua das Palmas; 
 414/2020, de autoria do gabinete do Vereador Léo de Oliveira, solicitando o recapeamento 
asfáltico da Rua D-15 no Setor Itanhangá I; 
 415/2020, de autoria do gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, solicitando implantação de placas 
de proibição estacionar entre Avenida Coronel Bento de Godoy e a Rua 11 no Centro, em frente à 
Pneuap; 
 416/2020, de autoria do gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, solicitando implantação de 
semáforo no cruzamento da Rua 29 com a Avenida D, no Setor Parque das Brisas, em frente ao 
Posto Canaã, em substituição à rotatória; 
 417/2020, de autoria do gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, solicitando que seja realizado 
estudos para o retorno de atividades presenciais em eventos e shows, juntamente com a Dra. Gislene 
Cotian (Diretora do Núcleo de Vigilância Epidemiológica) e com o Sr. Frederico de Paula Ribeiro 
(Diretor da Vigilância Sanitária) a partir do primeiro dia do mês de outubro de 2020; 
 418/2020, de autoria do gabinete do Vereador Rodrigo Lima, solicitando a reativação e contratação 
de médicos para atender no Posto de Saúde do Setor Mansões das Águas Quentes; 
 419/2020, de autoria do gabinete do Vereador Rodrigo Lima, solicitando aquisição de capas de 
chuva para os funcionários da Secretaria de Ação Urbana e Secretaria de Transportes; 
 420/2020, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, solicitando operação tapa buraco em 
todas as vias do município; 
 421/2020, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, solicitando criação e execução de um 
cronograma de roçagem do mato nos lotes não edificados em todo o município. 
 
Sala de Sessões da Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, aos vinte e dois dias do 
mês de setembro do ano de dois mil e vinte (22/09/2020). 

 

 


