
 

 

Pauta da 5ª Sessão Ordinária do mês de maio de 2021, da Câmara Municipal 
de Caldas Novas, a ser realizada em 19/05/2021, 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 Pesar, de autoria do gabinete do Vereador João Henrique Muniz, ao falecimento do 
Sr. Waldir Peres; 
 
2. Moção de Aplausos, de autoria do gabinete do Vereador Hudson Matheus, aos técnicos de 
enfermagem: Luciene Rodrigues de Souza, Antônio Vieira dos Santos, Lígia Ponce Leonis, 
Thiago de Souza Veríssimo e Diovany Ala Oliveira; 
 
 

 Matérias para leitura: 
 

3. Projeto de Lei nº 65/2021, de autoria do Vereador Claudinho Costa, que “Dispõe sobre a 
prestação de serviços de psicologia e de serviço social nas unidades escolares da rede pública 
municipal de educação básica.”. Encaminhar às comissões para pareceres; 
 
4. 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.". Encaminhar às comissões para pareceres; 
 
 

 Matéria para 1ª apreciação: 
 

5. Emenda Aditiva, de autoria do Vereador Geraldo Pimenta, ao 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). 1ª discussão e 1ª votação; 
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6. 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). 
1ª discussão e 1ª votação; 
 
 

 Matérias para 2ª apreciação: 
 

7. 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). 2ª discussão e 2ª 
votação; 
 
8. 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). 
2ª discussão e 2ª votação; 

 

9. Emenda Aditiva, de autoria do Vereador Geraldo Pimenta, ao Projeto de Lei nº 46/2021. 2ª 
discussão e 2ª votação; 
 
10. 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). 2ª discussão e 2ª votação; 

 

11. Projeto de Lei nº 48/2021, de autoria do Vereador Claudinho Costa, que "Declara de 
Utilidade Pública a Associação Caudas Felizes.”. 2ª discussão e 2ª votação; 

 

12. Projeto de Lei nº 49/2021, de autoria do Vereador Marinho Câmara, que "Declara de 
Utilidade Pública o Instituto de Proteção Ambiental de Goiás – IPAGO.”. 2ª discussão e 2ª 
votação; 
 
13. Projeto de Lei nº 50/2021, de autoria do Vereador Saulo Inácio, que “Denomina Praça 
Otaviano da Cruz Vieira a Praça Almirante Tamandaré, no Setor Itanhangá, no Município de 
Caldas Novas, Goiás.”. 2ª discussão e 2ª votação; 
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14. Projeto de Lei nº 51/2021, 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.". 2ª 
discussão e 2ª votação; 



 

 

 
15. Projeto de Lei nº 52/2021, de autoria do Vereador Hudson Matheus, que "Dispõe sobre a 
triagem precoce para diagnóstico do Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) nas unidades de 
saúde, creches e escolas municipais de Caldas Novas, através da aplicação do questionário M-
CHAT.". 2ª discussão e 2ª votação; 
 
16. Projeto de Lei nº 53/2021, de autoria do Vereador Josiel dos Cachorros, que “Institui o Dia 
Municipal dos Animais no âmbito do Município de Caldas Novas, e dá outras providências.”. 2ª 
discussão e 2ª votação; 
 
 

 Requerimentos: 
 

17. Leitura, discussão e votação única dos requerimentos: 

 466/2021, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando instalação de 
semáforo no cruzamento da Avenida C com a Avenida Antônio Sanches Fernandes, nas 
proximidades do Fórum; 

 467/2021, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho Costa, solicitando a construção de 
uma sede própria para a SMT; 

 468/2021, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho Costa, solicitando a construção de 
um centro de lazer e atividades físicas no canteiro central da Avenida Antônio Sanches 
Fernandes, após a rotatória da Alameda Chico Batata; 

 469/2021, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho Costa, solicitando pavimentação 
asfáltica da Rua 30 no Setor Mansões das Águas Quentes; 

 470/2021, de autoria do gabinete do Vereador Daniel Caldeira, solicitando serviço de 
caminhão pipa para molhar as ruas de terra do Bairro Estância Tamburi; 

 471/2021, de autoria do gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, solicitando psicopedagogas 
na saúde básica; 

 472/2021, de autoria do gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, solicitando melhorias no 
processo de aquisição de aparelho auditivo; 

 473/2021, de autoria do gabinete do Vereador Gilmar Martins, solicitando a construção de um 
centro administrativo municipal; 

 474/2021, de autoria do gabinete do Vereador Hudson Matheus, solicitando uma possível 
isenção, ao menos temporária, na taxa de lixo e esgoto dos Conjuntos Habitacionais Filomeu da 
Cruz Vieira – Filozão, João Vitorino e Terezinha Palmerston; 
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 475/2021, de autoria do gabinete do Vereador Hudson Matheus, solicitando a construção de 
um Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil – CAPSi, no Município de Caldas Novas; 

 476/2021, de autoria do gabinete do Vereador Josiel dos Cachorros, solicitando instalação de 
lombada (quebra-molas) na Avenida Getúlio Vargas, Quadra 9, no Setor Lago Sul; 

 477/2021, de autoria do gabinete do Vereador Rodrigo Lima, solicitando a liberação da Data 
Base, Piso dos Professores, Quinquênio e Progressões, em caráter emergencial; 



 

 

 478/2021, de autoria do gabinete do Vereador Rodrigo Lima, solicitando operação tapa 
buracos, roçagem do mato, retirada do lixo e manutenção na rede elétrica dos setores Itanhangá 
I e II; 

 479/2021, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, solicitando a roçagem do mato 
nos imóveis urbanos não edificados e o recapeamento das vias urbanas do Bairro Popular; 

 480/2021, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, solicitando melhorias no Setor 
Turista II, como roçagem do mato nos imóveis não edificados e a construção de uma praça de 
recreio na quadra 29; 

 481/2021, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, solicitando campanha de 
promoção e divulgação do Município de Caldas Novas a fim de fortalecer a economia e promover 
o turismo local; 

 482/2021, de autoria do gabinete do Vereador Ronan Maia, solicitando instalação de semáforo 
no cruzamento da Avenida Araxá com a Avenida Roberto P. de Castro; 

 483/2021, de autoria do gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, solicitando revitalização da 
pista de caminhada localizada na Avenida Santo Amaro, saída para Goiânia. 
 
 
Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, aos dezoito dias 
do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um (18/05/2021). 

 
 
 
 

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

Biênio 2021/2022 

 


