
 

 

Pauta da 5ª Sessão Ordinária do mês de junho de 2021, da Câmara Municipal 
de Caldas Novas, a ser realizada em 16/06/2021, 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 Aplausos, de autoria do gabinete do Vereador Everton Jamal, aos servidores 
públicos municipais Sr. Adílio Pereira Leal, Sra. Sebastiana Soares de Carvalho e Sr. Valdivino 
Batista da Silva; 

 

➢ Matéria para apreciação especial: 
2. Requerimento de Urgência Especial ao Projeto de Lei Complementar nº 13/2021, de autoria 
do Executivo Municipal; 

 

➢ Matérias para leitura: 

 

3. Projeto de Resolução nº 7/2021, 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). 
Encaminhar às comissões para pareceres; 

 

4. Projeto de Resolução nº 8/2021, 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.” (Celina Belo). 
Encaminhar às comissões para pareceres; 

 

5. Projeto de Resolução nº 9/2021, 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). 
Encaminhar às comissões para pareceres; 

 



 

 

6. 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). 
Encaminhar às comissões para pareceres; 

 

7. 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). 
Encaminhar às comissões para pareceres; 

 

8. Projeto de Lei Complementar nº 13/2021, de autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe 
sobre medidas facilitadoras para que o contribuinte negocie seus débitos com o Departamento 
Municipal de Água e Esgoto – DEMAE, e dá outras providências.”. Encaminhar às comissões 
para pareceres; 

 

9. 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.". Encaminhar às comissões 
para pareceres; 

 

10. Projeto de Lei nº 84/2021, de autoria do Executivo Municipal, que “Revoga as cláusulas 
de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade constantes do artigo 3º, da Lei 
Municipal nº. 1.063/2002, de 01/07/2002, e determina outras providências.”. Encaminhar às 
comissões para pareceres; 

 

11. 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). Encaminhar às comissões para 
pareceres; 

 

12. 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.”. Encaminhar 
às comissões para pareceres; 

 



 

 

13. 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 M

unicipal, cópia dos editais e minutas de contratos de todas as modalidades de licitação do P

oder Executivo.". Encaminhar às comissões para pareceres; 

 

➢ Matéria para apreciação especial (em caso de aprovação do Requerimento de 
Urgência Especial): 

 

14. Projeto de Lei Complementar nº 13/2021, de autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe 
sobre medidas facilitadoras para que o contribuinte negocie seus débitos com o Departamento 
Municipal de Água e Esgoto – DEMAE, e dá outras providências.”. 1ª discussão e 1ª votação; 

 

15. Projeto de Lei Complementar nº 13/2021, de autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe 
sobre medidas facilitadoras para que o contribuinte negocie seus débitos com o Departamento 
Municipal de Água e Esgoto – DEMAE, e dá outras providências.”. 2ª discussão e 2ª votação; 

 

➢ Matéria para 1ª apreciação: 

 

16. Projeto de Lei nº 71/2021, de autoria do Vereador Marinho Câmara, que "Dispõe sobre a 
execução dos principais hinos brasileiros nas escolas públicas e privadas do Município de Caldas 
Novas/GO, conforme especifica.". 1ª discussão e 1ª votação; 

 

➢ Matéria para 2ª apreciação: 

 

17. Emenda Modificativa, de autoria do Vereador Professor Rodrigo, ao Projeto de Lei nº 
43/2021. 2ª discussão e 2ª votação; 

 

18. Emenda Supressiva, de autoria do Executivo Municipal, ao Projeto de Lei nº 43/2021. 2ª 
discussão e 2ª votação; 

 

19. Emenda Modificativa, de autoria da CCJ – Comissão de Constituição, Justiça e Redação, 
ao Projeto de Lei nº 43/2021. 2ª discussão e 2ª votação; 

 



 

 

20. Projeto de Lei nº 43/2021, de autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre as 
diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o Exercício de 2022, e dá outras 
providências.” (LDO). 2ª discussão e 2ª votação; 

 

21. Projeto de Lei nº 60/2021, de autoria do Vereador Weuller Gonçalves, que “Fica 
denominada ´Sala de Vereadores Vereador Otaviano da Cruz Vieira´, a sala de reuniões dos 
vereadores da Câmara Municipal de Caldas Novas.”. 2ª discussão e 2ª votação; 

 

22. Projeto de Lei nº 61/2021, de autoria do Vereador Professor Rodrigo, que "Dispõe no 
âmbito do município de Caldas Novas – GO sobre a autorização de fornecimento e distribuição 
de absorventes higiênicos para mulheres de baixa renda, e dá outras providências.". 2ª discussão 
e 2ª votação; 

 

23. Projeto de Lei nº 62/2021, de autoria do Vereador Professor Rodrigo, que “Autoriza, no 
âmbito do Município de Caldas Novas-GO, a criação do Núcleo de Atendimento Especializado 
para as Mulheres – NAEM Irmã Tereza, e dá outras providências.”. 2ª discussão e 2ª votação; 

 

24. Emenda Modificativa, de autoria do Vereador Andrei Barbosa, ao Projeto de Lei nº 
63/2021. 2ª discussão e 2ª votação; 

 

25. Projeto de Lei nº 63/2021, de autoria do Vereador Andrei Barbosa, que "Denomina 'Rua 
Advogado Rodolpho Alves Mendes' a Rua RC-1 do Setor Residencial Nova Canaã e sua 
continuação na Rua 1 do Setor Chácaras Itapema no Município de Caldas Novas e determina 
outras providências.". 2ª discussão e 2ª votação; 

 

26. Projeto de Lei nº 66/2021, de autoria do Vereador Andrei Barbosa, que "Institui e inclui no 
Calendário Oficial de Eventos do Município de Caldas Novas o ´Dia Oficial em Memória às 
vítimas da Covid-19´, a ser levado a efeito anualmente no dia 21 de maio, e dá outras 
providências.". 2ª discussão e 2ª votação; 

 

27. Projeto de Lei nº 71/2021, de autoria do Vereador Marinho Câmara, que "Dispõe sobre a 
execução dos principais hinos brasileiros nas escolas públicas e privadas do Município de Caldas 
Novas/GO, conforme especifica.". 2ª discussão e 2ª votação; 

 

 



 

 

➢ Requerimentos: 

 

28. Leitura, discussão e votação única dos requerimentos: 
• 566/2021, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando inclusão dos 
frentistas como grupo prioritário para vacinação do Covid-19; 
• 567/2021, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho Costa, solicitando patrolamento, tapa 
buracos, roçagem e iluminação em leds na região do Clube dos 30, no Setor Mansões das Águas 
Quentes; 
• 568/2021, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho Costa, solicitando patrolamento, tapa 
buracos, roçagem e iluminação em leds na região do CMEI Celina Belo e Bar do Codó, no Setor 
Mansões das Águas Quentes; 
• 569/2021, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho Costa, solicitando patrolamento, tapa 
buracos, roçagem e iluminação em leds na região da Escola Municipal Norberto Odebrecht, no 
Setor Mansões das Águas Quentes; 
• 570/2021, de autoria do gabinete do Vereador Everton Jamal, solicitando revitalização da 
iluminação pública da Rua Joaquim Firmino dos Reis, no Parque Residencial Holiday; 
• 571/2021, de autoria do gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, solicitando ampliação do 
atendimento odontológico nas Unidades Básicas de Saúde; 
• 572/2021, de autoria do gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, solicitando contratação de 
médico geriatra; 
• 573/2021, de autoria do gabinete do Vereador Gilmar Engenheiro, solicitando construções de 
lombadas com sinalização de solo (segurança ativa); 
• 574/2021, de autoria do gabinete do Vereador Hudson Matheus, solicitando que seja realizada 
uma visita técnica objetivando a implantação de rede pluvial para escoamento de água das 
chuvas ao final da Rua CL 02, Quadra AV, no Setor Caminho do Lago ; 
• 575/2021, de autoria do gabinete do Vereador Hudson Matheus, solicitando informações 
acerca dos critérios e formas de concessão dos espaços da Rodoviária Municipal, bem como o 
formato de cobrança dos aluguéis; 
• 576/2021, de autoria do gabinete do Vereador Josiel dos Cachorros, solicitando limpeza, 
implantação de assentos e reimplantação de internet wifi no local destinado  à praça pública 
do Conjunto Habitacional Terezinha Palmerston; 
• 577/2021, de autoria do gabinete do Vereador Josiel dos Cachorros, solicitando limpeza e 
roçagem do mato no campo de futebol do Conjunto Habitacional Terezinha Palmerton; 
• 578/2021, de autoria do gabinete do Vereador João Henrique Muniz, solicitando roçagem e 
limpeza do mato no Setor Esmeralda; 
• 579/2021, de autoria do gabinete do Vereador Rodrigo Lima, solicitando suspensão das taxas 
e alvarás da Vigilância Sanitária; 
• 580/2021, de autoria do gabinete do Vereador Rodrigo Lima, solicitando revisão  do valor 
da taxa cobrada pela Vigilância Sanitária; 
• 581/2021, de autoria do gabinete do Vereador Rodrigo Lima, solicitando reativação do centro 
cirúrgico para realização de cirurgias eletivas; 
• 582/2021, de autoria do gabinete do Vereador Rodrigo Lima, solicitando redutor de velocidade 
ou lombada eletrônica na GO-309, sentido Parque Aquático Lagoa Quente, em frente ao 
Condomínio Girassóis; 



 

 

• 583/2021, de autoria do gabinete do Vereador Marinho Câmara, solicitando inclusão dos 
profissionais da área de vendedores atacadistas no grupo prioritário de vacinação contra o Covid-
19; 
• 584/2021, de autoria do gabinete do Vereador Hudson Matheus, solicitando implantação de 
uma lombada (quebra molas) e sinalização vertical e horizontal na Avenida Antônio Augusto 
Bandeira nos dois sentidos, no Residencial Caminho do Lago, nas proximidades do Galpão da 
Construtora do Fabrizio; 
• 585/2021, de autoria do gabinete do Vereador Weuller Gonçalves, solicitando que seja 
expedido um convite à Secretária de Educação – Keila Paula, seus assistentes e os membros 
do Comitê de Planejamento do Retorno das Atividades Docentes para que a mesma participe de 
uma reunião na Câmara de Vereadores e preste esclarecimentos quanto ao planejamento da 
retomada das atividades docentes nas instituições de ensino da rede municipal de ensino do 
município, bem como a prestação de contas relacionadas aos kits merendas entregas nas 
escolas municipais; 
• 586/2021, de autoria do gabinete do Vereador Weuller Gonçalves, solicitando que seja 
expedido um convite à Secretária de Saúde – Emmanuella Coelho, seus assistentes e os 
membros do Comitê de Enfrentamento da Covid-19 para que participem de uma reunião na 
Câmara de Vereadores para prestar esclarecimentos quanto a prestação de contas dos recursos 
financeiros utilizados acerca do Covid-19, bem como os números de testagem positivo no 
município e o número de mortes, andamento da vacinação e o planejamento das futuras classes 
a serem vacinadas, reforma, ampliação e deliberação do centro cirúrgico, como também a 
construção dos leitos de UTI anunciados pelo ex prefeito deste município. 

 

 

Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, aos 
quinze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um (15/06/2021). 

 

 

 

Vereador Marinho Câmara 

Presidente da Câmara Municipal de Caldas Novas – GO 

Biênio 2021/2022 

 
 

 


