
 

 

Pauta da 5ª Sessão Ordinária do mês de abril de 2021, da Câmara Municipal 
de Caldas Novas, a ser realizada em 29/04/2021, nesta Casa de Leis. 
 
 

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

➢ Matérias para leitura: 
 

1. Projeto de Lei nº 48/2021, de autoria do Vereador Claudinho Costa, que "Declara de Utilidade 
Pública a Associação Caudas Felizes.”. Encaminhar às comissões para pareceres; 
 
 

➢ Matérias para 1ª apreciação: 
 

2. 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; 
 
3. Projeto de Lei nº 34/2021, de autoria do Vereador Josiel dos Cachorros, que “Reconhece as 
casas de venda de ração como prestadores de serviços essenciais em tempos de pandemia e 
catástrofes naturais do Município de Caldas Novas, e dá outras providências.”. Leitura dos 
pareceres, 1ª discussão e 1ª votação; 
 
4. 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; 
 
 

➢ Matérias para 2ª 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.”. 2ª discussão e 2ª votação; 
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6. Emenda Modificativa e Aditiva, de autoria do Vereador Saulo Inácio, ao Projeto de Lei do 
Legislativo nº 19/2021. 2ª discussão e 2ª votação; 
 
7. Projeto de Lei nº 19/2021, de autoria dos vereadores Andrei Barbosa, Claudinho e Marinho 
Câmara, que "Dispõe sobre diretrizes para a transparência da Campanha Municipal de 
Vacinação contra a Covid-19 e dá outras providências.". 2ª discussão e 2ª votação; 
 

8. Projeto de Lei nº 26/2021, de autoria do Vereador Saulo Inácio, que "Dispõe sobre a inclusão 
de medidas de capacitação socioemocional e o acolhimento psicológico à distância em situações 
durante e após pandemia do novo coronavírus (COVID-19) pelas escolas públicas de educação 
básica do Município de Caldas Novas, e dá outras providencias.". 2ª discussão e 2ª votação; 

 

9. Projeto de Lei nº 30/2021, de autoria do Vereador Claudinho, que "Dispõe sobre o Projeto 
Pomar Urbano que destina-se ao plantio e reposição de árvores de espécies frutíferas em áreas 
públicas no Município de Caldas Novas-Go.". 2ª discussão e 2ª votação; 

 

10. Projeto de Lei nº 31/2021, de autoria do Vereador Claudinho, que "Dispõe sobre de 
denominação de via pública, alterando a Rua B-11 do Setor Itanhangá I, no Município de Caldas 
Novas, para Rua Maria Aparecida Fernandes.”. 2ª discussão e 2ª votação; 

 

11. Projeto de Lei nº 32/2021, de autoria do Vereador Claudinho, que “Reconhece a prática 
de atividades físicas como essencial para saúde em tempos de pandemia e catástrofes naturais 
da população caldasnovense e declara a essencialidade dos estabelecimentos de prestação de 
serviços de educação física, públicos ou privados, como forma de prevenir doenças físicas e 
mentais no âmbito do Município de Caldas Novas-Go, e dá outras providências.”. 2ª discussão e 
2ª votação; 

 

12. 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.”. 2ª discussão e 2ª votação; 
 
13. 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.". 2ª discussão e 2ª votação; 
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14. 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.”. 2ª discussão e 2ª votação; 
 
 



 

 

➢ Requerimentos: 
 

1. Leitura, discussão e votação única dos requerimentos: 

• 334/2021, de autoria dos gabinetes dos vereadores Marinho Câmara e Josiel dos Cachorros, 
solicitando ao Chefe do Executivo Estadual – Governador Ronaldo Caiado, a inclusão dos 
coletores de resíduos sólidos (garis) no grupo de prioridades para vacinação contra o Covid-19; 

• 335/2021, de autoria do Vereador Andrei Barbosa, solicitando implantação de transporte 
público coletivo, verificando a existência de demanda para este tipo de transporte, bem como os 
custos envolvidos e melhores rotas; 

• 336/2021, de autoria do Vereador Andrei Barbosa, solicitando atualização do Portal da 
Transparência que encontra-se desatualizadas e dificultando o acesso público; 

• 340/2021, de autoria do Vereador Daniel Caldeira, solicitando informações acerca dos valores 
arrecadados ao Fundo do Fundeb; 

• 341/2021, de autoria do Vereador Everton Jamal, solicitando implantação de quebra- molas 
na Rua 6 do Bairro Itaguaí III; 

• 342/2021, de autoria do Vereador Geraldo Pimenta, solicitando roçagem de todos os lotes 
baldios no perímetro urbano; 

• 343/2021, de autoria do Vereador Geraldo Pimenta, solicitando pavimentação asfáltica em 
todo o Setor Planalto; 

• 344/2021, de autoria do Vereador Hudson Matheus, solicitando patrolamento e 
encascalhamento das vias do Bairro Tamboril; 

• 345/2021, de autoria do Vereador Hudson Matheus, solicitando o cumprimento da Lei 
Municipal nº 2.046/2014, referente ao Centro de Zoonoses, onde confere a responsabilidade da 
construção e do aparelhamento dos centros e núcleos de controle de zoonoses; 

• 346/2021, de autoria do Vereador Hudson Matheus, solicitando licitação e distribuição de 
uniformes escolares na rede municipal de ensino; 

• 347/2021, de autoria do Vereador João Henrique Muniz, solicitando roçagem do mato, limpeza 
e operação tapa buraco no Setor Salete; 

• 348/2021, de autoria do Vereador João Henrique Muniz, solicitando roçagem do mato, limpeza 
e operação tapa buraco no Setor Nova Canaã; 
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• 349/2021, de autoria do Vereador João Henrique Muniz, solicitando roçagem do mato, limpeza 
e operação tapa buraco no Setor Mansões das Águas Quentes; 

• 350/2021, de autoria do Vereador Professor Rodrigo, solicitando construção de uma praça no 
Setor Jardim Privê das Caldas; 

• 351/2021, de autoria do Vereador Professor Rodrigo, solicitando a reativação da Comissão de 
Desenvolvimento Funcional, responsável por análise e aprovação da documentação referente à 
formação escolar do servidor para efeitos de provimento de cargo e progressões; 

• 352/2021, de autoria do Vereador Professor Rodrigo, solicitando o contínuo fornecimento de 
água no Setor Jardim Privê das Caldas, na área de ocupação; 

• 353/2021, de autoria do Vereador Ronan Maia, solicitando vacinação contra Covid-19 para 
pacientes com comorbidades; 



 

 

• 354/2021, de autoria do Vereador Ronan Maia, solicitando contratação de médico 
neurologista; 

• 355/2021, de autoria dos Vereadores Saulo Inácio e Andrei Barbosa, solicitando  aquisição ou 
arrendamento de uma nova sede para a Casa de Apoio ao Cidadão de Caldas Novas em 
Goiânia, bem como a aquisição de novo mobiliário; 

• 356/2021, de autoria do Vereador Saulo Inácio, solicitando melhorias no Setor Portal das 
Águas Quentes; 

• 357/2021, de autoria do Vereador Saulo Inácio, solicitando informações quanto as medidas 
adotadas pelo município a fim de coibir e combater a evasão escolar neste momento de 
pandemia; 

• 358/2021, de autoria do Vereador Claudinho Costa, solicitando projeto para construção de 
casas populares em benefício às famílias em situações de vulnerabilidade; 

• 359/2021, de autoria do Vereador Claudinho Costa, solicitando retomada da construção do 
CEU das Artes; 

• 360/2021, de autoria do Vereador Claudinho Costa, solicitando entrega das minutas de 15 
famílias da Rua Ascelino Lopes de Morais, do Bairro Jardim Serrano; 

• 361/2021, de autoria do Vereador Andrei Barbosa, solicitando limpeza e roçagem na Avenida 
Marginal Leste, Quadra 24, Lote 5 no Setor Bela Vista; 

• 362/2021, de autoria do Vereador Everton Jamal, solicitando instalação de, no mínimo, um 
brinquedo destinado a crianças portadoras de necessidades especiais ou deficiência física com 
mobilidade reduzida nas praças e parques do município; 

• 363/2021, de autoria do Vereador Everton Jamal, solicitando recapeamento da Rua Gabriel 
de Carvalho Guimarães, Quadra AR-734, no Setor Santa Clara Premium; 

• 364/2021, de autoria do Vereador Rodrigo Lima, solicitando patrolamento, cascalhamento, 
roçagem do mato e manutenção na rede de energia elétrica do Setor Portal das Águas Quentes 
I e II; 
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• 365/2021, de autoria do Vereador Rodrigo Lima, solicitando substituição dos braços velhos 
por novos da iluminação pública dos setores Parque Real e Santa Efigênia; 

• 366/2021, de autoria do Vereador Gilmar Engenheiro, solicitando convênio entre a Prefeitura 
e o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO) para fornecimento de projeto de 
até 69,99m² para pessoas carentes; 

• 367/2021, de autoria do Vereador Josiel dos Cachorros, solicitando recapeamento da Rua A-
8 do Setor Aeroporto; 

• 368/2021, de autoria dos vereadores Gilmar Martins e Weuller Gonçalves, solicitando um 
projeto de reforma administrativa no Poder Executivo Municipal, reformulando a estrutura 
organizacional, desburocratizando e dando mais agilidade, reordenando sem oneração ao cofre 
público; 

• 369/2021, de autoria do Vereador Gilmar Engenheiro, solicitando ativação do convênio com a 
Caixa Econômica Federal do cartão Sindicaldas; 

• 370/2021, de autoria dos vereadores Marinho Câmara e Weuller Gonçalves, solicitando 
contratação de médico oncologista para rede pública de saúde. 
 



 

 

Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, aos vinte e oito 
dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um (28/04/2021). 

 
 
 
 
 

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

Biênio 2021/2022 

 


