
 

 

Pauta da 1ª Sessão Ordinária do mês de abril de 2021, da Câmara Municipal 
de Caldas Novas, a ser realizada em 06/04/2021, nesta Casa de Leis. 
 
 

 Abertura: 
 
Leitura de um versículo da Bíblia; 
 
Execução do Hino Nacional; 
 
Aprovação da Ata da sessão anterior; 
 
 

 Matéria para apreciação especial: 
 

1. Requerimento de Urgência Especial para apreciação dos seguintes projetos: Projeto de Lei 
Complementar nº 9/2021, Projeto de Lei nº 39/2021 e Projeto de Lei nº 40/2021, de autorias do 
Executivo Municipal. Leitura, discussão e votação única; 
 
 

 Matérias para leitura: 
 

2. Projeto de Lei Complementar nº 9/2021, de autoria do Executivo Municipal, que “Institui 
medidas facilitadoras para que o contribuinte negocie seus débitos com a Fazenda Pública 
Municipal e dá outras providências.”. Encaminhar às comissões para pareceres; 

 
3. Projeto de Lei nº 36/2021, de autoria do Vereador Saulo Inácio, que "Estabelece garantias ao 
usuário e prevê punições pecuniárias ao agente público em caso de irregularidades ocorridas no 
programa de vacinação contra o COVID-19 no âmbito da rede municipal de saúde.". Encaminhar 
às comissões para pareceres; 
 
4. Projeto de Lei nº 37/2021, de autoria do Vereador Saulo Inácio, que "Autoriza o Poder 
Executivo a criar centro de tratamento pós COVID no Município de Caldas Novas, e dá outras 
providencias.". Encaminhar às comissões para pareceres; 

 

5. Projeto de Lei nº 38/2021, de autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre a 
reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de 
Educação – Conselho do FUNDEB, e sua adequação à Lei Federal n° 14.113, de 25 de 
dezembro de 2020.”. Encaminhar às comissões para pareceres; 

 

6. Projeto de Lei nº 39/2021, de autoria do Executivo Municipal, que “Autoriza a aquisição e a 
dispensa à respectiva população de vacinas para o enfrentamento da pandemia da Covid-19.”. 
Encaminhar às comissões para pareceres; 

 



 

 

7. Projeto de Lei nº 40/2021, de autoria do Executivo Municipal, que “Altera o valor do convênio 
com a Associação Beneficente Lar Batista fixado na Lei Municipal de nº 2.853/2019, e determinas 
outras providências.”. Encaminhar às comissões para pareceres; 

 

8. Projeto de Lei nº 41/2021, de autoria do Executivo Municipal, que “Autoriza o Chefe do Poder 
Executivo Municipal a outorgar Permissão de Uso de imóvel de propriedade do Município de 
Caldas Novas - GO, à Igreja Deus é Fiel – Caldas Novas, e determina outras providências.”. 
Encaminhar às comissões para pareceres; 

 

 

 Matérias para 1ª apreciação: 
 

9. Emenda Modificativa e Aditiva, de autoria do Vereador Saulo Inácio, ao Projeto de Lei do 
Legislativo nº 19/2021. 1ª discussão e 1ª votação; 
 
10. Projeto de Lei nº 19/2021, de autoria dos vereadores Andrei Barbosa, Claudinho e Marinho 
Câmara, que "Dispõe sobre diretrizes para a transparência da Campanha Municipal de 
Vacinação contra a Covid-19 e dá outras providências.". 1ª discussão e 1ª votação; 

 

11. Projeto de Lei nº 24/2021, de autoria dos vereadores Claudinho e Josiel dos Cachorros, 
que “Dispõe sobre o controle da reprodução de cães e gatos no âmbito do Município de Caldas 
Novas, e dá outras providências.”. 1ª discussão e 1ª votação; 

 

12. Projeto de Lei nº 26/2021, de autoria do Vereador Saulo Inácio, que "Dispõe sobre a 
inclusão de medidas de capacitação socioemocional e o acolhimento psicológico à distância em 
situações durante e após pandemia do novo coronavírus (COVID-19) pelas escolas públicas de 
educação básica do Município de Caldas Novas, e dá outras providencias.". 1ª discussão e 1ª 
votação; 

 

13. Projeto de Lei nº 27/2021, de autoria do Vereador Josiel dos Cachorros, que “Dispõe sobre 
a instituição do Estatuto dos Animais no âmbito do Município de Caldas Novas, e dá outras 
providências.”. 1ª discussão e 1ª votação; 
 
 

 Matérias para 2ª apreciação: 
 

14. Projeto de Lei Complementar nº 007/2021, de autoria do Executivo Municipal, que “Altera 
a Lei Complementar Municipal nº. 021/2014, que 'Dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores 
Públicos do Município de Caldas Novas, de suas Autarquias e Fundações', e determina outras 
providências.”. 2ª discussão e 2ª votação; 
 
 

 Requerimentos: 
 

15. Leitura, discussão e votação única dos requerimentos: 



 

 

 070/2021, de autoria do gabinete do Vereador Weuller Gonçalves, solicitando reforma e 
ampliação do Complexo Esportivo do Bairro Holliday; 

 071/2021, de autoria do gabinete do Vereador Weuller Gonçalves, solicitando reforma e 
ampliação do Posto de Saúde do Bairro Paraíso II; 

 237/2021, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando melhorias no 
fornecimento do serviço de internet; 

 238/2021, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando prioridade na 
vacinação dos policiais e bombeiros, civis e militares, de nosso município; 

 239/2021, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando a criação do 
Programa de Compliance ou Programa de Integridade da Administração Pública; 

 240/2021, de autoria do gabinete do Vereador Marinho Câmara, solicitando patrolamento e 
cascalhamento de todo o Setor Universitário, em especial à Rua 13; 

 241/2021, de autoria do gabinete do Vereador Professor Rodrigo, solicitando instalação de 
postes de iluminação pública no Setor Recanto de Caldas, em especial à Rua RC, Quadra 37, 
Lote 7-B; 

 242/2021, de autoria do gabinete do Vereador Professor Rodrigo, solicitando patrolamento e 
cascalhamento do Bairro Estancia Tamboril, em especial à Rua 32, Quadra 13, Lote 19; 

 243/2021, de autoria do gabinete do Vereador Professor Rodrigo, solicitando roçagem dos 
lotes baldios, trocas de lâmpadas dos postes e recapeamento asfáltico da Rua JT-1 do Setor 
Jardim Tamgará; 

 244/2021, de autoria do gabinete do Vereador Daniel Caldeira, solicitando vacinação dos 
profissionais da área da educação; 

 245/2021, de autoria do gabinete do Vereador Gilmar Engenheiro, solicitando a construção de 
lombada elevada com sinalização de solo e faixa de pedestre; 

 246/2021, de autoria do gabinete do Vereador Hudson Matheus, solicitando à Secretaria 
Municipal de Saúde viabilização por meios legais a inserção na vacinação prioritária dos 
profissionais de fiscalização pública; 

 247/2021, de autoria do gabinete do Vereador Hudson Matheus, solicitando uma faixa de 
pedestres elevada na Rua São Cristóvão, próximo ao ponto de acesso para o Monumento das 
Águas; 

 248/2021, de autoria do gabinete do Vereador Hudson Matheus, solicitando à Secretaria 
Municipal de Ação Social compra de cestas básicas para que sejam concedidas em forma de 
benefício eventual para famílias em situação de vulnerabilidade temporária; 

 249/2021, de autoria do gabinete do Vereador Josiel dos Cachorros, solicitando a retomada 
da distribuição do kit de merenda escolar na rede pública do município; 

 250/2021, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, solicitando que execute de forma 
urgente e emergencial a limpeza e manutenção dos terrenos não edificados em todos os bairros 
do município; 

 251/2021, de autoria do gabinete do Vereador Daniel Caldeira, solicitando implantação de 
lombadas (quebra molas), iluminação pública e roçagem do mato; 

 252/2021, de autoria do gabinete do Vereador Gilmar Engenheiro, solicitando informações 
acerca de ações realizadas e a serem realizadas pela Secretaria Municipal de Turismo; 

 253/2021, de autoria do gabinete do Vereador Gilmar Engenheiro, solicitando mudança de 
imóvel do Poupa Tempo; 

 254/2021, de autoria do gabinete do Vereador Rodrigo Lima, solicitando o início imediato das 
obras de pavimentação asfáltica do Setor Recanto de Caldas; 



 

 

 255/2021, de autoria do gabinete do Vereador Rodrigo Lima, solicitando patrolamento, 
cascalhamento, manutenção na rede de energia elétrica e retirada do lixo no Setor Portal das 
Águas Quentes II; 

 256/2021, de autoria do gabinete do Vereador Gilmar Martins, solicitando gratificação de 20% 
a todos os servidores da saúde que estão na linha de frente ao combate do Covid-19; 

 257/2021, de autoria dos gabinetes dos vereadores Gilmar Martins e Weuller Gonçalves, 
solicitando aquisição de equipamentos para a Superintendência Municipal de Trânsito; 

 258/2021, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho Costa, solicitando, com urgência, 
implantação de prontuário eletrônico nas UBSs e ESFs e descentralização da regulação, 
conforme Lei 2.208/2015; 

 259/2021, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho Costa, solicitando divulgação do 
calendário de coleta de entulhos; 

 260/2021, de autoria do gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, solicitando implantação de 
semáforo para pedestres na Avenida Antônio Sanches Fernandes (rua da feira); 

 261/2021, de autoria do gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, solicitando implantação de 
uma UBS no Setor Jardim Paraíso II; 

 263/2021, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, solicitando ação de fiscalização, 
condução e contenção dos animais de grande porte situados no perímetro urbano; 

 264/2021, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho Costa, solicitando roçagem do 
terrenos baldios do Setor Caldas d’Oeste; 

 265/2021, de autoria de todos os vereadores, solicitando que submeta-se ao Regime de 
Urgência Especial todas as matérias relacionadas ao Covid-19 em tramite nesta Casa de Leis. 
 
 
Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, aos cinco dias 
do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um (05/04/2021). 

 
 
 
 
 

Vereador Marinho Câmara 
Presidente da Câmara Municipal de Caldas Novas – GO 

Biênio 2021/2022 

 


