
 

 

Pauta da 3ª Sessão Ordinária do mês de agosto de 2021, da Câmara Municipal 
de Caldas Novas, a ser realizada em 03/08/2021, nesta Casa de Leis. 
 
 

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

 Matérias para 2ª apreciação: 
 

1. Projeto de Resolução nº 07/2021, de autoria da Mesa Diretora, que “Autoriza o Presidente da 
Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, a fazer a doação de bens móveis 
pertencente ao Legislativo Municipal e determina outras providências.” (Associação Pestalozzi). 
2ª discussão e 2ª votação; 

 
2. Projeto de Resolução nº 08/2021, de autoria da Mesa Diretora, que "Autoriza o Presidente da 
Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, a fazer a doação de bens móveis 
pertencente ao Legislativo Municipal e etermina outras providências." (Celina Belo). 2ª discussão 
e 2ª votação; 

 

3. Projeto de Resolução nº 09/2021, de autoria da Mesa Diretora, que “Autoriza o Presidente da 
Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, a fazer a doação de bens móveis 
pertencente ao Legislativo Municipal e determina outras providências.” (Orozina Marinho). 2ª 
discussão e 2ª votação; 

 

4. Projeto de Resolução nº 10/2021, de autoria da Mesa Diretora, que “Autoriza o Presidente da 
Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, a fazer a doação de bens móveis 
pertencente ao Legislativo Municipal e determina outras providências.” (Waldomiro Gonçalves). 
2ª discussão e 2ª votação; 

 

5. Projeto de Resolução nº 11/2021, de autoria da Mesa Diretora, que “Autoriza o Presidente da 
Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, a fazer a doação de bens móveis 
pertencente ao Legislativo Municipal e determina outras providências.” (Zico Batista). 2ª 
discussão e 2ª votação; 

 

6. Projeto de Lei nº 69/2021, de autoria do Vereador Saulo Inácio, que “Dispõe sobre a criação 
do Memorial Municipal em Homenagem às Vítimas da Covid-19 na cidade de Caldas Novas.”. 2ª 
discussão e 2ª votação; 
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7. Projeto de Lei nº 72/2021, de autoria do Vereador Saulo Inácio, que “Denomina a Rua D-15 
no Setor Itanhangá, Rua João de Castro, no Município de Caldas Novas, Goiás.”. 2ª discussão 
e 2ª votação; 

 

8. Projeto de Lei nº 73/2021, de autoria do Vereador Everton Jamal, que "Institui Campanha de 
Incentivo a Doação de Alimentos no Período de Calamidade Pública decorrente da pandemia do 
COVID – 19, e da outras providências.". 2ª discussão e 2ª votação; 
 
 

 Requerimentos: 
 

9. Leitura, discussão e votação única dos requerimentos: 

 625/2021, de autoria do gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, solicitando mutirão para 
realização de mamografia; 

 626/2021, de autoria do gabinete do Vereador Gilmar Martins, solicitando pavimentação 
asfáltica no Setor Jardim Privê das Caldas; 

 627/2021, de autoria do gabinete do Vereador Gilmar Martins, solicitando pavimentação 
asfáltica no Setor Mansões Recanto da Serra; 

 628/2021, de autoria do gabinete do Vereador Gilmar Martins, solicitando que o Presidente 
Marinho Câmara encaminhe um ofício a cada um dos deputados estaduais em exercício, que 
obtiveram votos em Caldas Novas, solicitando destinação de recursos através de emendas 
individuais e por bancada para nosso município; 

 629/2021, de autoria do gabinete do Vereador João Henrique Muniz, solicitando 
recapeamento restante da Rua Acelino Lopes de Moraes, Quadra 10-A, no Setor Parque Real; 

 630/2021, de autoria do gabinete do Vereador João Henrique Muniz, solicitando sinalização 
como semáforo, lombada, ou redutor de velocidade na Avenida C do Setor Itaguaí II, nas 
proximidades do Fórum, em frente ao posto de combustíveis Itaguaí; 

 631/2021, de autoria do gabinete do Vereador Rodrigo Lima, solicitando que a Secretaria 
Municipal de Saúde volte a fornecer as fitas para medição de glicemia aos portadores de diabetes 
no município; 

 632/2021, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho Costa, solicitando urgência na 
elaboração de um plano de ação para regularização fundiária do município; 

 633/2021, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho Costa, solicitando a criação de um 
centro cultural na área ao lado do Casarão dos Gonzaga; 

 635/2021, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando criação de uma 
praça com academia ao ar livre no Setor Jardim Tangará; 

 636/2021, de autoria do gabinete do Vereador Everton Jamal, solicitando implantação de uma 
pista de cooper e ciclovia na Rua  Mirian Caixeta Bandeira, no Bairro Holiday; 

 637/2021, de autoria do gabinete do Vereador Everton Jamal, solicitando implantação de um 
quebra molas na Rua dos Alpes no Jardim Serrano; 
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 639/2021, de autoria do gabinete do Vereador Hudson Matheus, solicitando pintura da 
sinalização das faixas de pedestres nas entradas das unidades escolares municipais e 
particulares do município; 

 640/2021, de autoria do gabinete do Vereador Hudson Matheus, solicitando a recuperação e 
manutenção periódica dos equipamentos destinados às academias ao ar livre; 

 641/2021, de autoria do gabinete do Vereador Gilmar Engenheiro, solicitando cópia dos 
contratos de todas as empresas que prestam serviços de locação de máquinas, bem como dos 
caminhões alugados recentemente para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural. 
 
 
Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, aos três dias do 
mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um (03/08/2021). 

 
 
 
 

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

Biênio 2021/2022 
 


