
 

 

 

Pauta da 2ª Sessão Ordinária do mês de junho de 2021, da Câmara Municipal de Caldas Novas, 

a ser realizada em 02/06/2021, nesta requerimentos 

 

 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 Josiel dos Cachorros, à Sra. 

Viviane da Cunha Oleriano; 

2. Moção de Aplausos, de autoria do gabinete do Vereador Marinho Câmara, ao Sr. Odilmar 

Vargas; 

 

 Matérias para leitura: 

 

3. Projeto de Lei nº 72/2021, de autoria do Vereador Saulo Inácio, que “Denomina a Rua D-

15 no Setor Itanhangá, Rua João de Castro, no Município de Caldas Novas, Goiás.”. Encaminhar 

às comissões para pareceres; 

4. Projeto de Lei nº 73/2021, de autoria do Vereador Everton Jamal, que "Institui Campanha 

de Incentivo a Doação de Alimentos no Período de Calamidade Pública decorrente da pandemia 

do COVID – 19, e dá outras providências.". Encaminhar às comissões para pareceres; 

 

 Matérias para 1ª apreciação: 

 

5. Emenda Modificativa, de autoria do Vereador Professor Rodrigo, ao Projeto de Lei nº 

43/2021. 1ª discussão e 1ª votação; 

 

6. Emenda Supressiva, de autoria do Executivo Municipal, ao Projeto de Lei nº 43/2021. 1ª 

discussão e 1ª votação; 



 

 

 

Continuação da Pauta da 2ª Sessão Ordinária do mês de junho de 2021, da Câmara Municipal 

de Caldas Novas, a ser realizada em 02/06/2021, nesta Casa de Leis. 

 

7. Emenda Modificativa, de autoria da CCJ – Comissão de Constituição, Justiça e Redação, 

ao Projeto de Lei nº 43/2021. 1ª discussão e 1ª votação; 

8. 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). 1ª discussão e 1ª votação; 

 

 Matérias para 2ª apreciação: 

9. 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; 

10. Projeto de Lei nº 54/2021, de autoria do Executivo Municipal, que "Cria o Centro de 

Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres - CETRAS, no Município de Caldas Novas, e 

determina outras providências.". 2ª discussão e 2ª votação; 

11. Projeto de Lei nº 55/2021, de autoria do Executivo Municipal, que "Autoriza o Fundo 

Municipal do Meio Ambiente - FMMA, a conceder subvenção e/ou auxílio financeiro à Associação 

dos Defensores Ecológicos Amigos da Natureza - ADEAN, e dá outras providências.". 2ª 

discussão e 2ª votação; 

12. Emenda Supressiva, de autoria do Vereador Josiel dos Cachorros, ao Projeto de Lei nº 

56/2021. 2ª discussão e 2ª votação; 

13. Projeto de Lei nº 56/2021, de autoria do Executivo Municipal, que "Autoriza o Fundo 

Municipal do Meio Ambiente - FMMA, a conceder subvenção e/ou auxílio financeiro à Associação 

Socorro Animal Caldas Novas- SACN, e dá outras providências.". 2ª discussão e 2ª votação; 

 

14. Projeto de Lei nº 57/2021, de autoria do Executivo Municipal, que "Institui o Lobo Guará 

Bartô como mascote oficial da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - 

SEMMARH, e determina outras providências.". 2ª discussão e 2ª votação; 

 

 

 Requerimentos: 

15. Leitura, discussão e votação única dos requerimentos: 



 

 

 

Continuação da Pauta da 2ª Sessão Ordinária do mês de junho de 2021, da Câmara Municipal 

de Caldas Novas, a ser realizada em 02/06/2021, nesta Casa de Leis. 

• 509/2021, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando à 

Superintendência Municipal de Trânsito a implantação de uma lombada (quebra-molas) e 

sinalização na Rua 6, Quadra 22, Lote 1-C, no Bairro Caldas d’Oeste; 

• 510/2021, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando à Secretaria 

Municipal de Saúde que proceda à adequação percentual do adicional de insalubridade, 

alterando-o para o máximo de 40%, calculado sobre a remuneração mensal devida aos médicos 

servidores públicos em atendimento ao Covid-19; 

• 511/2021, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando manutenção 

da iluminação pública entre as séries 1 a 20 no Residencial Caminho do Lago; 

• 512/2021, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Rocha, solicitando operação tapa 

buracos no Setor Recanto de Caldas; 

• 513/2021, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho Costa, solicitando pavimentação 

asfáltica no Bairro Jardim Vitória; 

• 514/2021, de autoria do gabinete do Vereador Everton Jamal, solicitando limpeza e 

roçagem do Bairro Portal das Águas Quentes I e II; 

• 515/2021, de autoria do gabinete do Vereador Everton Jamal, solicitando operação tapa 

buracos nos bairros Portal das Águas Quentes I e II; 

• 516/2021, de autoria do gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, solicitando implantação 

de lombada eletrônica no cruzamento do Hotel Triângulo com o Doces Caseiros Dona Maria; 

• 517/2021, de autoria do gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, solicitando implantação 

de semáforo no cruzamento da Avenida Coronel Bento de Godoy com a Rua 11, divisa entre os 

setores Centro e Parque dos Pomares; 

• 518/2021, de autoria do gabinete do Vereador Hudson Matheus, solicitando envio de 

projeto de lei dispondo sobre criação de um programa de bolsas de estudo através de um 

convenio firmado com as instituições particulares de ensino superior no município; 

• 519/2021, de autoria do gabinete do Vereador João Henrique Muniz, solicitando roçagem 

do mato no Setor Holiday; 

• 520/2021, de autoria do gabinete do Vereador João Henrique Muniz, solicitando 

contratação de médico especialista em hematologia; 

• 521/2021, de autoria do gabinete do Vereador João Henrique Muniz, solicitando 

manutenção das lâmpadas da Avenida das Rosas, no Setor Jardim dos Turistas; 

• 522/2021, de autoria do gabinete do Vereador Professor Rodrigo, solicitando a compra de 

uniformes para os servidores da saúde; 



 

 

• 523/2021, de autoria do gabinete do Vereador Rodrigo Lima, solicitando implantação de 

redutor de velocidade e sinalização horizontal e vertical na Avenida C do Setor Itaguaí; 

• 524/2021, de autoria do gabinete do Vereador Rodrigo Lima, solicitando recapeamento 

asfáltico do Setor Parque das Brisas e a revitalização dos canteiros; 

• 527/2021, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho Costa, solicitando revitalização 

da iluminação pública da Rodovia GO-309, que liga Caldas Novas a Pires do Rio, no trecho entre 

o trevo e a Faculdade Integra; 

• 528/2021, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho Costa, solicitando estudo de 

viabilidade para realização do Projeto Social Esportivo Agita Caldas; 

• 529/2021, de autoria do gabinete do Vereador Gilmar Engenheiro, solicitando informações 

acerca da notificação de cobrança de ISSQN pelo município, incidente nas construções em geral; 

• 530/2021, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, solicitando manutenção da 

iluminação pública nos bairros Nova Canaã e Chácaras Itapema; 

• 531/2021, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, solicitando reforma e 

paisagismo dos cemitérios municipais. 

 

 

 Tribuna: 

 

16. Sra. Kathia Mendes de Magalhães 

  Assunto: Coleta Nacional de DNA 

 

 

Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, ao primeiro dia 

do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um (1º/06/2021). 

 

 

 

 

Vereador Marinho Câmara 

Presidente da Câmara Municipal de Caldas Novas – GO 

Biênio 2021/2022 


