
 

 

Pauta da 5ª Sessão Ordinária do mês de agosto de 2021, da Câmara Municipal 
de Caldas Novas, a ser realizada em 17/08/2021, nesta Casa de Leis. 
 
 

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

 Moções: 
 

1. Moção de Aplauso, de autoria do gabinete do Vereador Marinho Câmara, ao Dr. Luciano 
Martins de Brito; 
 
2. Moção de Aplauso, de autoria do gabinete do Vereador Marinho Câmara, à Sra. Wanila 
Marson Barbosa; 
 
3. Moção de Aplauso, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, ao Sr. Sandro Ramos 
Carvalho Ribeiro Júnior; 
 
4. Moção de Aplauso, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, a todos os servidores da 
rede municipal de saúde, em especial aos enfermeiros e técnicos de enfermagem, que atuam na 
linha de frente de vacinação contra o Covid; 
 
 

 Matérias para leitura: 
 

5. Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº 2/2021, de autoria de todos os vereadores, que “Modifica 
o artigo 125 da Lei Orgânica do Município de Caldas Novas/GO, e dá outras providências.”. 
Encaminhar às comissões para pareceres; 
 
6. Projeto de Lei nº 105/2021, de autoria do Vereador Josiel dos Cachorros, que "Dispõe sobre 
a autorização legislativa, nos termos do artigo 34, inciso VIII da Lei Orgânica do Município de 
Caldas Novas, para criação, instalação e funcionamento de Feira Livre na Avenida E, do Setor 
Estância Itanhangá II, e dá outras providências.". Encaminhar às comissões para pareceres; 

 

7. Projeto de Lei nº 106/2021, de autoria do Vereador Josiel dos Cachorros, que "Dispõe sobre 
a proibição da utilização de veículos movidos a tração animal e condução de animais com cargas, 
bem como a proibição de criação de animais de grande porte no perímetro urbano do Município 
de Caldas Novas – GO, e dá outras providências.". Encaminhar às comissões para pareceres; 
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8. Projeto de Lei nº 110/2021, de autoria do Vereador Claudinho Costa, que "Declara De Utilidade 
Pública a Cooperativa dos Pequenos e Médios Produtores de Caldas Novas e Região 
(COOPROCALDAS).”. Encaminhar às comissões para pareceres; 

 

9. Projeto de Lei nº 111/2021, de autoria do Vereador Gilmar Engenheiro, que “Dispõe sobre o 
controle dos veículos alugados, como máquinas, carros leves, caminhões, motocicletas e demais 
cogêneres, à disposição e a serviço   da administração pública do Município de Caldas Novas,   
e dá outras providências.”. Encaminhar às comissões para pareceres; 

 

10. Decreto Legislativo nº 20/2021, de autoria do Vereador Andrei Rocha, que “Concede Título 
de Cidadão Honorífico de Caldas Novas à Pessoa Ilustre do Sr. Paulo Alexandre Silva 
Mendonça.”. Encaminhar à CCJ para parecer; 
 
 

 Matérias para 1ª apreciação: 
 

11. Projeto de Lei nº 80/2021, de autoria do Vereador Hudson Matheus, que  "Dispõe sobre a 
alteração de nome de Via Pública Municipal e determina outras providências." (Rua 63, no Setor 
Mansões das Águas Quentes para Rua José Batista da Silva).". Leitura dos pareceres, 1ª 
discussão e 1ª votação; 

 

12. Projeto de Lei nº 81/2021, de autoria dos vereadores Gilmar Martins e Weuller Gonçalves, 
que “Dispõe sobre a denominação de via pública e dá outras providências.” (Rua Francisco 
Caetano Sobrinho a Rua 02 do Povoado Patrimônio do Sapé). Leitura dos pareceres, 1ª 
discussão e 1ª votação; 
 
13. Projeto de Lei nº 86/2021, de autoria dos vereadores Gilmar Martins e Weuller Gonçalves, 
que “Denomina Praça Zequinha Pedreiro a Praça situada no Povoado Patrimônio do Sapé, zona 
rural do município de Caldas Novas, Estado de Goiás, e dá outras providências.”. Leitura dos 
pareceres, 1ª discussão e 1ª votação; 

 

14. Emenda Aditiva e Modificativa, de autoria dos vereadores Andrei Barbosa e Geraldo 
Pimenta, ao Projeto de Lei nº 87/2021. 1ª discussão e 1ª votação; 
 

 

 Matérias para 2ª apreciação: 
 

15. Projeto de Lei nº 77/2021, de autoria do Vereador Hudson Matheus, que "Institui o plano 
de políticas de valorização da vida, combate a depressão e prevenção do suicídio no âmbito do 
município de Caldas Novas e dá outras providências.”. 2ª discussão e 2ª votação; 
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16. Projeto de Lei nº 78/2021, de autoria dos vereadores Gilmar Martins e Weuller Gonçalves, 
que “Dispõe sobre a denominação de via pública e dá outras providências.” (Rua Joaquim Preto 
a Rua 01 do Povoado Patrimônio do Sapé). 2ª discussão e 2ª votação; 

 

17. Projeto de Lei nº 82/2021, de autoria do Vereador Claudinho Costa, que "Autoriza o Poder 
Executivo a realizar os serviços de psicologia e de serviço social nas unidades escolares da rede 
pública municipal de educação básica.". 2ª discussão e 2ª votação; 

 

18. Projeto de Lei nº 83/2021, de autoria dos vereadores Andrei Barbosa e Marinho Câmara, 
que "Denomina-se Edifício Dr. Bauhmam de Alencar Sobrinho, o Fundo de Previdência do 
Município de Caldas Novas (Caldas Prev), e determina outras providências.". 2ª discussão e 2ª 
votação; 

 

19. Projeto de Lei nº 85/2021, de autoria dos vereadores Gilmar Martins e Weuller Gonçalves, 
que “Dispõe sobre a denominação de via pública e dá outras providências.” (passa a denominar 
Rua Chico Bento, a Rua 03 do Povoado Patrimônio do Sapé). 2ª discussão e 2ª votação; 

 

20. Emenda Aditiva e Modificativa, de autoria dos vereadores Andrei Barbosa e Geraldo 
Pimenta, ao Projeto de Lei nº 87/2021. 2ª discussão e 2ª votação; 

 

21. Projeto de Lei nº 87/2021, de autoria do Vereador Andrei Barbosa, que "Dispõe sobre a 
obrigatoriedade do envio à Comissão de Finanças e Licitação da Câmara Municipal, cópia dos 
editais e minutas de contratos de todas as modalidades de licitação do Poder Executivo.". 2ª 
discussão e 2ª votação; 

 

 

 Requerimentos: 
 

22. Leitura, discussão e votação única dos requerimentos: 

 80/2021, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Rocha, solicitando pavimentação asfáltica 
da Rua 1 do Bairro Jardim Vitória; 

 663/2021, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando operação tapa 
buraco na Rua Roberto de Castro, Quadra 2, no Setor Serrinha; 

 664/2021, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando cascalhamento da 
Rua 18, esquina com Rua 12, no Bairro Jardim Vitória; 

 665/2021, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho Costa, solicitando autorização de 
funcionamento de uma feira livre no Setor Itanhangá II, entre os condomínios I e II do Residencial 
Filomeu da Cruz (Filosão); 

 666/2021, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho Costa, solicitando ação conjunto da 
Prefeitura e Enel para que seja feita a extensão da rede elétrica da Rua 52 do Setor Portal das 
Águas Quentes 2; 
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 667/2021, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho Costa, solicitando instalação da 
iluminação pública na Rua 76, Quadra 181, do Setor Mansões das Águas Quentes, bem como o 
cascalhamento da Rua 136 do mesmo setor; 

 668/2021, de autoria do gabinete do Vereador Everton Jamal, solicitando nomeação de 
Coronel Heber de Souza Lima o 19º Comando Regional da Polícia Militar em Caldas Novas; 

 669/2021, de autoria do gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, solicitando instalação de 
lixeiras na feira livre de Caldas Novas; 

 670/2021, de autoria do gabinete do Vereador Gilmar Engenheiro, solicitando informações 
acerca das providências que estão sendo tomadas em vista do aumento no número de casos 
ativos e de mortes causadas pelo Covid no município; 

 671/2021, de autoria do gabinete do Vereador Gilmar Engenheiro, solicitando explicações 
acerca da diminuição da coleta de lixo no município; 

 672/2021, de autoria do gabinete do Vereador João Henrique, solicitando operação tapa 
buraco na Rua A-2, na altura da Quadra 22, no Setor Itanhangá I; 

 673/2021, de autoria do gabinete do Vereador Rodrigo Lima, solicitando recapeamento 
asfáltico ou operação tapa buraco para o Residencial Konesuk, próximo ao aeroporto; 

 674/2021, de autoria do gabinete do Vereador Rodrigo Lima, solicitando isenção das taxas 
cobradas nas contas de água e energia elétrica das entidades assistenciais e beneficentes do 
município; 

 675/2021, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, solicitando implantação de faixa 
de pedestre elevada na confluência das vias Orozimbo Correia Neto, Joaquim R. de Resende, e 
São Paulo, no Setor Central; 

 676/2021, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, solicitando à Goinfra que seja 
elaborado e implementado um estudo de medidas moderadoras de tráfego e controle de 
velocidade para a segurança viária nas travessias da GO-139 no perímetro urbano do município, 
junto aos setores Itanhangá, Jardim Serrano e Portal das Águas Quentes. 
 
 
Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, aos dezessete 
dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um (17/08/2021). 

 
 
 
 
 

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

Biênio 2021/2022 
 
 

 


