
 

 

 
 

 
 

Pauta da 4ª Sessão Ordinária do mês de abril de 2021, da Câmara Municipal de Caldas Novas, 

a ser realizada em 28/04/2021, 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 Pesar, de autoria do Vereador Marinho Câmara, ao falecimento do Sr. Jeová 

Faria Duarte, ocorrido no último dia 24 de abril; 

 

 

 Matérias para leitura: 

 

2. Projeto de Lei nº 44/2021, de autoria do Vereador Gilmar Martins, que "Veda, no âmbito 

do Município de Caldas Novas-GO, a nomeação para cargos em comissão de pessoas que 

tenham sido condenadas pelas Leis 8.069/1990 e 10.741/2003." (ECA e Idoso). Encaminhar às 

comissões para pareceres; 

 

3. Projeto de Lei nº 45/2021, de autoria do Vereador Gilmar Martins, que "Veda a 

nomeação para cargos em comissão de pessoas que tenham sido condenadas pelas Leis 



 

 

11.340/2006 e 13.104/2015, no âmbito do Município de Caldas Novas-GO." (Violência à mulher 

e feminicídio). Encaminhar às comissões para pareceres; 

 

4. Projeto de Lei nº 46/2021, de autoria do Vereador Hudson Matheus, que "Introduz 

alterações na Lei Municipal nº 2.522/2017, de 13 de fevereiro de 2017, que dispõe sobre a 

regulamentação de concessão de Benefícios Eventuais no âmbito da Política Municipal de 

Assistência Social, e dá outras providências." (Auxílio Funeral). Encaminhar às comissões para 

pareceres; 

 

 

 Matérias para 1ª apreciação: 

 

5. Projeto de Lei nº 13/2021, de autoria do Vereador Gilmar Martins, que “Institui no âmbito 

do Município de Caldas Novas-GO, o Programa de Saúde Rural Itinerante e dá outras 

providências.”. Leitura da Certidão, 1ª discussão e 1ª votação; 
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6. Projeto de Lei nº 17/2021, de autoria do Vereador Claudinho, que “Dispõe sobre a 

criação do Cemitério de Animais e regras para a cria de animais domésticos no âmbito do 

Município de Caldas Novas, e dá outras providências.”. Leitura da Certidão, 1ª discussão e 1ª 

votação; 

 

7. Projeto de Lei nº 18/2021, de autoria do Vereador Claudinho, que “Institui, no âmbito do 

município de Caldas Novas, o Dia Municipal do Ciclista e dá outras providências.”. Leitura da 

Certidão, 1ª discussão e 1ª votação; 

 

8. 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.”. Leitura da Certidão, 1ª discussão e 1ª votação; 

 



 

 

9. Projeto de Lei nº 33/2021, de autoria do Vereador Josiel dos Cachorros, que “Dispõe 

sobre a implantação de App – aplicativo CALDAS+SAÚDE para aparelhos móveis no Município 

de Caldas Novas durante a crise epidemiológica ocasionada pelo Covid-19, e dá outras 

providências.”. Leitura dos pareceres, 1ª discussão e 1ª votação; 

 

10. Projeto de Lei nº 35/2021, de autoria do Vereador Everton Jamal, que "Institui no âmbito 

do Município de Caldas Novas uma ação conjunta entre as Secretarias Municipais de Saúde e 

de Assistência Social, para implementação de programa de teleatendimento voltado para a 

assistência psicossocial dos profissionais da saúde, atuantes na linha de frente do combate à 

pandemia do COVID-19.". Leitura da Certidão, 1ª discussão e 1ª votação; 

 

11. 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.". Leitura dos pareceres, 1ª discussão e 1ª votação; 

 

12. 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.". Leitura dos pareceres, 1ª discussão e 1ª votação; 

 

13. 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.”. Leitura dos pareceres, 1ª discussão e 1ª votação; 
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14. 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.”. Leitura dos pareceres, 1ª discussão e 1ª votação; 

 

 



 

 

 Requerimentos: 

 

15. Leitura, discussão e votação única dos requerimentos: 

• 304/2021, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando ação de 

fiscalização e a realização de medição da vazão da Bacia do Rio Pirapitinga, identificando 

possíveis captações ilegais que possam prejudicar o abastecimento em períodos de seca; 

• 305/2021, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando instalação de 

lixeiras para coleta seletiva na Praça do Maçom; 

• 306/2021, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando construção da 

Praça Odete Ala da Cunha, prevista entre as ruas 11 e 15 do Bairro Turista II, e batismo da 

avenida que faz cruzamento entre estas ruas; 

• 307/2021, de autoria do gabinete do Vereador Daniel Caldeira, solicitando imunização 

da comunidade quilombolas; 

• 308/2021, de autoria do gabinete do Vereador Hudson Matheus, solicitando serviços de 

repintura e confecção de novas faixas de pedestres nos arredores do Hospital Municipal André 

Alla Filho; 

• 309/2021, de autoria do gabinete do Vereador Hudson Matheus, solicitando 

patrolamento, cascalhamento e limpeza de toda a extensão da Rua 13, Quadra E, no Setor 

Estancia Boa Vista; 

• 310/2021, de autoria do gabinete do Vereador Hudson Matheus, solicitando ao 

Presidente do Demae que realize uma visita técnica objetivando a implantação de rede pluvial 

para escoamento das águas das chuvas ao final da Rua CL-2, Quadra AV, no Setor Caminho 

do Lago; 

• 311/2021, de autoria do gabinete do Vereador João Henrique Muniz, solicitando, com 

urgência, roçagem do mato e revitalização da iluminação pública no Setor Chácaras Primavera; 

• 312/2021, de autoria do gabinete do Vereador Professor Rodrigo, solicitando realização 

de testes do Covid-19 em caso de retorno das aulas presenciais, em alunos dos Ensinos 

Fundamentais I e II, Ensino Médio e EJA, como também nos setores administrativos, 

coordenação, direção e professores da rede de ensino público; 

• 313/2021, de autoria do gabinete do Vereador Professor Rodrigo, solicitando roçagem 

dos lotes baldios na Rua Monte Castelo, no Setor Jardim Serrano; 

• 314/2021, de autoria do gabinete do Vereador Professor Rodrigo, solicitando estudos 

para suspensão dos pagamentos de tributos municipais para taxistas e mototaxistas durante o 

período de pandemia; 
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• 315/2021, de autoria do gabinete do Vereador Ronan Maia, solicitando implantação de 

uma academia ao ar livre e revitalização da praça do Bairro Parque das Brisas III; 

• 316/2021, de autoria do gabinete do Vereador Ronan Maia, solicitando revitalização da 

praça do Bairro Jardim dos Turistas; 

• 317/2021, de autoria do gabinete do Vereador Ronan Maia, solicitando contratação de 

convênios com laboratórios de análises clínicas; 

• 318/2021, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, solicitando roçagem do 

mato nos imóveis urbanos não edificados, manutenção, cascalhamento e patrolamento das 

vias urbanas, e a aquisição e reposição de medicamentos para a UBS do Povoado Nossa 

Senhora de Fátima – Grupinho; 

• 319/2021, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, solicitando aquisição de 

novas poltronas hospitalares para a Unidade de Pronto Atendimento Celina Palmerston; 

• 320/2021, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, solicitando ao Procon que 

execute ação de fiscalização conjunta com a Anatel quanto a velocidade de internet oferecida 

pela contratada aos usuários junto aos provedores de prestadores de serviço de conexão a 

internet em nosso município; 

• 321/2021, de autoria do gabinete do Vereador Marinho Câmara, solicitando roçagem do 

mato e operação tapa buracos no Povoado do Grupinho; 

• 322/2021, de autoria do gabinete do Vereador Marinho Câmara, solicitando inclusão das 

gestantes no grupo de prioridades para vacinação contra o Covid-19; 

• 323/2021, de autoria do gabinete do Vereador Daniel Caldeira, solicitando cópias dos 

contratos de locação de imóveis, em vigência, celebrados pela prefeitura; 

• 324/2021, de autoria do gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, solicitando 

pavimentação asfáltica no Setor Jardim Belvedere; 

• 325/2021, de autoria do gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, solicitando 

pavimentação asfáltica no Setor Universitário; 

• 326/2021, de autoria do gabinete do Vereador Gilmar Engenheiro, solicitando programa 

para reabilitação de paciente pós alta do Covid-19; 

• 327/2021, de autoria do gabinete do Vereador Gilmar Engenheiro, solicitando 

providencias e agilidade no ato dos envios dos requerimentos aprovados nesta Casa ao 

Executivo; 

• 328/2021, de autoria do gabinete do Vereador Gilmar Martins, solicitando a colocação de 

placas de nomenclatura nas ruas e avenidas do Município de Caldas Novas; 



 

 

• 329/2021, de autoria do gabinete do Vereador Josiel dos Cachorros, solicitando a 

reforma dos aparelhos de ginástica das academias ao ar livre em praças públicas e pistas de 

cooper; 

• 330/2021, de autoria do gabinete do Vereador João Henrique Muniz, solicitando 

implantação de redutor de velocidade (quebra-molas) na Rua CL-11, Quadra 30, no Setor 

Caminho do Lago; 
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• 331/2021, de autoria do gabinete do Vereador João Henrique Muniz, solicitando 

manutenção na iluminação pública, troca das lâmpadas, além de roçagem do mato e limpeza 

de todos os setores Portal das Águas Quentes I e II; 

• 332/2021, de autoria do gabinete do Vereador Rodrigo Lima, solicitando reforma da pista 

de cooper do Setor Caldas d’Oeste e revitalização do canteiro central; 

• 333/2021, de autoria do gabinete do Vereador Rodrigo Lima, solicitando o início imediato 

das obras de pavimentação asfáltica do Setor Recanto de Caldas; 

 

 

Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, aos vinte e 

sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um (27/04/2021). 

 

 

 

 

 

Vereador Marinho Câmara 

Presidente da Câmara Municipal de Caldas Novas – GO 

Biênio 2021/2022 


