
 

 

 
 
Pauta da 1ª Sessão Ordinária do mês de junho de 2021, da Câmara Municipal 
de Caldas Novas, a ser realizada em 1º/06/2021, 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 Marinho Câmara, ao Sr. Manoel Alves 
Barbosa; 
 
2. Moção de Aplausos, de autoria do gabinete do Vereador Marinho Câmara, à Sra. 
Aldineia Lopes Batista Afonso; 
 
 

 Matérias para leitura: 
 

3. Projeto de Lei nº 68/2021, de autoria do Vereador Saulo Inácio, que "Dispõe sobre a 
suspensão de Medidas Judiciais, Extrajudiciais ou Administrativas promovidas pelo Município de 
Caldas Novas que resultem em despejo, desocupações ou remoções forçadas enquanto 
perdurar a pandemia e seus impactos da COVID 19, e dá outras providencias.". Encaminhar às 
comissões para pareceres; 

 

4. Projeto de Lei nº 69/2021, de autoria do Vereador Saulo Inácio, que “Dispõe sobre a criação 
do Memorial Municipal em Homenagem às Vítimas da Covid-19 na cidade de Caldas Novas.”. 
Encaminhar às comissões para pareceres; 

 

5. 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.". Encaminhar às comissões para pareceres; 

 
 

 Matérias para 1ª apreciação: 
 

6. 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.". Leitura dos pareceres, 1ª discussão e 1ª votação; 
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7. 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.". Leitura dos 
pareceres, 1ª discussão e 1ª votação; 

 

8. Emenda Supressiva, de autoria do Vereador Josiel dos Cachorros, ao Projeto de Lei nº 
56/2021. 1ª discussão e 1ª votação; 
 
9. 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.". Leitura dos pareceres, 1ª discussão e 
1ª votação; 
 
10. 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.". Leitura dos pareceres, 1ª discussão e 1ª votação; 
 
11. Projeto de Lei nº 58/2021, de autoria do Executivo Municipal, que "Autoriza o Poder 
Executivo a destinar toda a Praça do Cerrado a um local de atrativo cultural, turístico e ambiental, 
e determina outras providências.". Leitura dos pareceres, 1ª discussão e 1ª votação; 

 

 
 Requerimentos: 

 
12. Leitura, discussão e votação única dos requerimentos: 

 484/2021, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando, à Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Rural e Urbano, o patrolamento e o cascalhamento da Rua 21, 
na altura da Quadra 11, Lote 21, no Bairro Itaguaí I; 

 485/2021, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando, à Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Rural e Urbano, operação tapa buracos na Rua 1, em frente à 
Quadra 01, no Setor Itajá; 

 486/2021, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando, à Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Rural e Urbano, operação tapa buracos na Avenida Roberto P. 
de Castro, Quadra 02, Lote 01, no Setor Serrinha; 

 487/2021, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho Costa, solicitando a continuidade da 
implantação da rede de esgoto no Setor Estância Itaguaí; 

 488/2021, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho Costa, solicitando a abertura das 
ruas 94-B e 95, na altura da Quadra 208, no Setor Portal das Águas Quentes; 

 489/2021, de autoria do gabinete do Vereador Everton Jamal, solicitando a revitalização da 
iluminação pública da Rua B-2, no Setor Itanhangá I; 
 
 
 
 



 

 

Continuação da Pauta da 1ª Sessão Ordinária do mês de junho de 2021, da Câmara Municipal de Caldas Novas, a ser realizada em 1º/06/2021, 
nesta Casa de Leis. 

 

 490/2021, de autoria do gabinete do Vereador Hudson Matheus, solicitando o serviço de 
recapeamento na Rua 1, do Setor Itaici, nas proximidades da sede da Secretaria Municipal de 
Saúde; 

 491/2021, de autoria do gabinete do Vereador Hudson Matheus, solicitando a realização dos 
serviços de limpeza, campina e retirada de lixo, nas proximidades do Centro Municipal de 
Educação Infantil – CMEI Lara Rosa Santos, na Rua 02, do Setor Parque Residencial Holiday; 

 492/2021, de autoria do gabinete do Vereador Hudson Matheus, solicitando o envio de um 
Relatório Estatístico de Monitoração de Acidentes, contendo a localização dos acidentes, tipos, 
horários, dias da semana, pontos críticos por região, além de gênero e idade das vítimas, dentre 
outras informações pertinentes; 

 493/2021, de autoria do gabinete do Vereador Josiel dos Cachorros, solicitando 
remanejamento de funcionários públicos para a Associação Socorro Animal -  SACN; 

 494/2021, de autoria do gabinete do Vereador João Henrique Muniz, solicitando pavimentação 
asfáltica nas ruas 03, 04 e 05 do Setor Lago de Cristal; 

 495/2021, de autoria do gabinete do Vereador João Henrique Muniz, solicitando roçagem do 
mato e operação tapa buracos no Setor Terezinha Palmerston; 

 496/2021, de autoria do gabinete do Vereador João Henrique Muniz, solicitando contratação 
de médico especialista na área de nefrologia; 

 497/2021, de autoria do gabinete do Vereador Marinho Câmara, solicitando o cumprimento da 
Lei Municipal nº 1.675/2009, que autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa Remédio em 
Casa; 

 498/2021, de autoria do gabinete do Vereador Professor Rodrigo, solicitando estudo de 
viabilidade para revitalização e urbanização do “Brejão”, no Setor Itaguaí; 

 499/2021, de autoria do gabinete do Vereador Rodrigo Lima, solicitando a reativação das 
obras da subestação rodoviária, bem como a reativação dos sanitários; 

 500/2021, de autoria do gabinete do Vereador Rodrigo Lima, solicitando roçagem do mato, 
manutenção na rede de energia elétrica e pavimentação asfáltica do Setor Mansões das Águas 
Quentes; 

 501/2021, de autoria do gabinete do Vereador Ronan Maia, solicitando implantação de uma 
pista de cooper na Avenida Míriam Caixeta Bandeira, no Setor Jardim Tangará; 

 502/2021, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, solicitando à Secretaria Municipal 
de Educação, Esporte e Lazer, quais as medidas adotadas pelo município para o retorno das 
aulas em regime híbrido (EAD e presencial) e como será a adequação dos estabelecimentos 
educacionais para o retorno das atividades docentes; 

 503/2021, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, solicitando, através da Lei 
Municipal nº 3.162/2021, que a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer promova a 
inclusão de medidas de capacitação socioemocional e o acolhimento psicológico, durante e após 
a pandemia do Covid-19, junto às escolas do Município de Caldas Novas; 
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 504/2021, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, solicitando, através da Lei 
Municipal nº 3.169/2021, que a Secretaria Municipal de Saúde institua o Centro de Tratamento 
Pós Covid; 

 505/2021, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Rocha, solicitando roçagem no Setor 
Turista II; 

 506/2021, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Rocha, solicitando roçagem no Setor 
Jardim Esmeralda; 

 507/2021, de autoria do gabinete do Vereador Professor Rodrigo, solicitando manutenção nos 
postes de energia pública da Rua RC-6, Quadra 26, Lote 5-A, no Setor Recanto de Caldas; 

 508/2021, de autoria do gabinete do Vereador Gilmar Engenheiro, solicitando apresentação 
documental comprovando a parceria entre a Prefeitura e empresários no asfaltamento de duas 
ruas no Setor Mansões das Águas Quentes, realizada nesta gestão. 
 
 
Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, aos trinta e um 
dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um (31/05/2021). 

 
 
 
 
 

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

Biênio 2021/2022 
 
 

 


