
 

 

Pauta da 4ª Sessão Ordinária do mês de maio de 2021, da Câmara Municipal 
de Caldas Novas, a ser realizada em 18/05/2021, 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 Aplausos, de autoria do gabinete do Vereador Josiel dos Cachorros, à Sra. Valéria 
Rodrigues da Silva; 
 
2. Moção de Aplausos, de autoria do gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, aos irmãos 
advogados Péricles Vagner Batista Júnior, Felipe de Souza Batista e Mariane de Souza Batista; 
 
 

 Matérias para leitura: 
 

3. Projeto de Lei nº 59/2021, de autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre a criação do 
Centro Municipal de Educação Infantil Pequeno Príncipe, Centro Municipal de Educação Infantil 
Raio de Sol e Centro Municipal de Educação Infantil Santa Ana, e dá outras providências.”. 
Encaminhar às comissões para pareceres; 
 
4. 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.”. Encaminhar às comissões para pareceres; 
 
5. 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.". Encaminhar 
às comissões para pareceres 

  

6. 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.”. Encaminhar às comissões para 
pareceres; 
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7. 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.". Encaminhar às comissões para pareceres; 
 
8. Projeto de Lei nº 64/2021, de autoria do Vereador Andrei Barbosa, que "Dispõe sobre a 
obrigatoriedade do Poder Executivo, por meio da Comissão de Licitação, a enviar cópia dos 
editais e minutas de contrato de todas as modalidades de licitação à Câmara Municipal de Caldas 
Novas.". Encaminhar às comissões para pareceres; 
 
9. Decreto Legislativo nº 3/2021, de autoria do Vereador Rodrigo Lima, que “Concede Título de 
Cidadão Honorífico de Caldas Novas à Pessoa Ilustre do Sr. Geraldo Célio Pimenta.”. 
Encaminhar à CCJ para parecer; 
 
 

 Matéria para apreciação especial: 
 

10. Requerimento de Urgência Especial para apreciação do Projeto de Lei nº 059/2021, de 
autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre a criação do Centro Municipal de Educação 
Infantil Pequeno Príncipe, Centro Municipal de Educação Infantil Raio de Sol e Centro Municipal 
de Educação Infantil Santa Ana, e dá outras providências.”. Leitura, única discussão e única 
votação; 
 
 

 Matérias para 1ª apreciação: 
 

11. 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). Leitura dos 
pareceres, 1ª discussão e 1ª votação; 
 
12. 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). 
Leitura dos pareceres, 1ª discussão e 1ª votação; 

 

13. 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). Leitura dos pareceres, 1ª 
discussão e 1ª votação; 
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14. Projeto de Lei nº 48/2021, de autoria do Vereador Claudinho Costa, que "Declara de 
Utilidade Pública a Associação Caudas Felizes.”. Leitura dos pareceres, 1ª discussão e 1ª 
votação; 

 

15. 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.”. Leitura dos pareceres, 
1ª discussão e 1ª votação; 
 
16. 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.”. Leitura dos pareceres, 1ª discussão e 1ª votação; 
 
17. 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.". Leitura 
dos pareceres, 1ª discussão e 1ª votação; 
 
18. 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.". Leitura dos pareceres, 1ª discussão e 1ª votação; 
 
19. 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.”. 
Leitura dos pareceres, 1ª discussão e 1ª votação; 

 

 
 Requerimentos: 

 
20. Leitura, discussão e votação única dos requerimentos: 

 436/2021, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando operação tapa 
buracos em toda a extensão da Rua 3 do Setor Serrinha; 

 437/2021, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho Costa, solicitando estacionamento 
em formato de escamas em torno de toda a Praça João Vitorino, no Setor Nova Vila; 

 438/2021, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho Costa, solicitando reforma e 
ampliação da praça de lazer do Setor Vila Mutirão; 

 439/2021, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho Costa, solicitando reforma da Praça 
João Candido Mendes, no Bairro Itaguaí 3; 

 440/2021, de autoria do gabinete do Vereador Daniel Caldeira, solicitando implantação de 
redutor de velocidade e radar no Anel Viário na Avenida Marginal Leste, nas proximidades dos 
bairros Bela Vista, Privê das Caldas, Parque Real e Santa Efigênia; 
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 441/2021, de autoria do gabinete do Vereador Daniel Caldeira, solicitando patrolamento na 
Rua 41 do Bairro Portal 2; 



 

 

 442/2021, de autoria do gabinete do Vereador Daniel Caldeira, solicitando roçagem do mato 
na Rua BP5, Quadra11, no Setor Residencial Primavera; 

 443/2021, de autoria do gabinete do Vereador Hudson Matheus, solicitando a contratação de 
um terapeuta ocupacional para atendimento na rede CAPS do município; 

 444/2021, de autoria do gabinete do Vereador Hudson Matheus, solicitando um automóvel 
para o transporte de cilindros de oxigênio aos pacientes que fazem uso; 

 445/2021, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando revitalização da 
pista de cooper e ciclovia do Setor Itanhangá; 

 446/2021, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando operação tapa 
buracos na Rua 15 de Novembro, Quadra 6, no Bairro Bandeirante; 

 447/2021, de autoria do gabinete do Vereador Josiel dos Cachorros, solicitando criação do 
banco de leite humano; 

 448/2021, de autoria do gabinete do Vereador Josiel dos Cachorros, solicitando patrolagem e 
revitalização da Avenida Dom Pedro II, no Setor Lagoa Quente; 

 449/2021, de autoria do gabinete do Vereador João Henrique Muniz, solicitando implantação 
de semáforo no cruzamento da Avenida Araxá com Serra Negra, no Setor Caldas d’Oeste; 

 450/2021, de autoria do gabinete do Vereador João Henrique Muniz, solicitando roçagem e 
limpeza do mato no Setor Residencial Paraíso; 

 451/2021, de autoria do gabinete do Vereador João Henrique Muniz, solicitando médico 
especialista em cirurgia vascular; 

 452/2021, de autoria do gabinete do Vereador Professor Rodrigo, solicitando uso da rede de 
proteção em ações como pavimentação asfáltica, operação tapa buracos, roçagem de lotes, 
canteiros e praças; 

 453/2021, de autoria do gabinete do Vereador Professor Rodrigo, solicitando implantação do 
“Botão do Pânico Virtual”; 

 454/2021, de autoria do gabinete do Vereador Rodrigo Lima, solicitando patrolamento, 
cascalhamento, roçagem do mato, retirada do lixo e manutenção na rede elétrica do Setor Alto 
da Boa Vista; 

 455/2021, de autoria do gabinete do Vereador Rodrigo Lima, solicitando mutirão de limpeza, 
operação tapa buracos, roçagem do mato, retirada de entulhos e manutenção na rede elétrica 
do Setor Terezinha Palmerston; 

 456/2021, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, solicitando implantação de rede 
de água potável no Bairro Tamburi; 

 457/2021, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, solicitando implantação de 
semáforo na confluência das vias Avenida C, Avenida Antônio Sanches Fernandes, Avenida das 
Nações e Rua das Palmas, no Setor Itaici, em frente ao Fórum; 

 458/2021, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, solicitando roçagem do mato nos 
imóveis urbanos não edificados, manutenção, cascalhamento e patrolamento das vias urbanas 
no Setor Tamburi; 
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 459/2021, de autoria do gabinete do Vereador Everton Jamal, solicitando revitalização da 
iluminação pública da Rua 49, no Bairro Itaguaí II; 

 460/2021, de autoria do gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, solicitando contratação de 
mais psicólogos; 



 

 

 461/2021, de autoria do gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, solicitando revitalização da 
pista de caminhada do Anel Viário, no final do Setor Parque das Brisas; 

 462/2021, de autoria do gabinete do Vereador Marinho Câmara, solicitando patrolamento e 
cascalhamento da rua de terra 36, no Setor Mansões das Águas Quentes, bem como roçagem 
do mato em todo o setor; 

 463/2021, de autoria do gabinete do Vereador Marinho Câmara, solicitando operação tapa 
buraco na via que liga a Faculdade Unicaldas ao Setor Lago dos Ipês; 

 464/2021, de autoria do gabinete do Vereador Marinho Câmara, solicitando operação tapa 
buracos em todo o Setor Jardim Serrano; 

 465/2021, de autoria do gabinete do Vereador Gilmar Engenheiro, solicitando reajuste salarial 
dos servidores públicos municipais; 
 
 

 Tribuna Livre: 
 

21. Srta. Maria Eduarda Martins de Paulo 
  Assunto: Violência contra as mulheres.  
 
 
Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, aos dezessete 
dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um (17/05/2021). 

 
 
 
 

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

Biênio 2021/2022 
 
 

 


