
 

 

 
Pauta da 1ª Sessão Ordinária do mês de maio de 2021, da Câmara Municipal 
de Caldas Novas, a ser realizada em 04/05/2021, 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 dos vereadores Andrei Rocha, Gilmar Martins e Weuller 
Gonçalves, ao Sr. Lucas Mendonça; 
 
2. Moção de Aplausos, de autoria dos vereadores Andrei Rocha, Gilmar Martins e Weuller 
Gonçalves, ao Sr. Tiago Mendonça; 
 
 

 Matérias para leitura: 
 

3. 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.”. Encaminhar às comissões para 
pareceres; 

 

4. 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.”. Encaminhar às comissões para pareceres; 

 
 

 Matérias para 1ª apreciação: 
 

5. Emenda Modificativa, de autoria do Vereador Ronan Maia, ao Projeto de Lei do Legislativo nº 
18/2021. 1ª discussão e 1ª votação; 
 
6. Projeto de Lei nº 18/2021, de autoria do Vereador Claudinho Costa, que “Institui, no âmbito do 
município de Caldas Novas, o Dia Municipal do Ciclista e dá outras providências.”. 1ª discussão 
e 1ª votação; 
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7. Emenda Modificativa, de autoria do Vereador Weuller Gonçalves, ao Projeto de Lei do 
Legislativo nº 35/2021. 1ª discussão e 1ª votação; 
 
8. Projeto de Lei nº 35/2021, de autoria do Vereador Everton Jamal, que "Institui no âmbito do 
Município de Caldas Novas uma ação conjunta entre as Secretarias Municipais de Saúde e de 
Assistência Social, para implementação de programa de teleatendimento voltado para a 
assistência psicossocial dos profissionais da saúde, atuantes na linha de frente do combate à 
pandemia do COVID-19.". 1ª discussão e 1ª votação; 

 

 
 Requerimentos: 

 
9. Leitura, discussão e votação única dos requerimentos: 

 371/2021, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando à Secretaria de 
Obras e Habitação proceder estudos necessários para realização de operação tapa buracos na 
Rua Ataíde de Brito, Quadra 72, no Setor Santa Efigênia; 

 372/2021, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando à Secretaria de 
Obras e Habitação proceder estudos necessários para realização de operação tapa buracos na 
Rua Filadelfo F. Ríspoli, Quadras 50 e 51, no Setor Santa Efigênia; 

 373/2021, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando à Secretaria de 
Obras e Habitação proceder estudos necessários para realização de operação tapa buracos na 
Rua Dr. Manuel Caixeta Ramos, no Setor Holiday, em toda sua extensão; 

 374/2021, de autoria do gabinete do Vereador Everton Jamal, solicitando a revitalização dos 
banheiros públicos da Avenida da Feira; 

 375/2021, de autoria do gabinete do Vereador Everton Jamal, solicitando o recapeamento da 
Rua 2 na Estancia dos Buritis; 

 376/2021, de autoria do gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, solicitando contratação de 
médico endocrinologista; 

 377/2021, de autoria do gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, solicitando contratação de 
médico reumatologista; 

 378/2021, de autoria do gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, solicitando aquisição de 
aparelho para realização de exame de ecocardiograma; 

 379/2021, de autoria do gabinete do Vereador Hudson Matheus, solicitando serviços de 
limpeza e roçagem de mato da Rua 57, na Quadra 65, Lote 17, no Setor Itaguaí 2; 

 380/2021, de autoria do gabinete do Vereador João Henrique Muniz, solicitando instalação de 
tendas e cadeiras no ESF no Setor Holiday; 

 381/2021, de autoria do gabinete do Vereador João Henrique Muniz, solicitando revitalização 
do campo de futebol do Setor Itapuã; 
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 382/2021, de autoria do gabinete do Vereador Rodrigo Lima, solicitando a retirada dos 
entulhos provenientes da operação tapa buracos no Setor Santa Efigênia; 



 

 

 383/2021, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, solicitando aquisição de 
equipamentos de proteção individual – EPI, para os trabalhadores da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Rural; 

 384/2021, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, solicitando à Secretaria Municipal 
de Educação, Esporte e Lazer a realização dos concursos online de soletração e tabuada nas 
escolas públicas do município; 

 385/2021, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, solicitando à Secretaria Municipal 
de Educação, Esporte e Lazer esclarecimentos quanto a retomada das atividades docentes nas 
instituições de ensino da rede municipal do município; 

 386/2021, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho Costa, solicitando a construção de 
um CMEI no Setor Itanhangá I; 

 387/2021, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho Costa, solicitando, com urgência, a 
realização de mutirão para cirurgia de catarata ; 

 388/2021, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho Costa, solicitando o início das obras 
para uma travessia entre os setores Universitário e Santa Clara; 

 389/2021, de autoria do gabinete do Vereador Gilmar Engenheiro, solicitando patrolamento 
na Rua 8, do Bairro Estancia Chácaras Itapema; 

 390/2021, de autoria do gabinete do Vereador Hudson Matheus, solicitando a construção de 
uma quadra de areia para práticas de futevôlei na Praça Acrísio Alves, no Bairro Jardim Serrano, 
localizada na Avenida Ilídio Lopes Morais, entre as quadras 26, 27, 34, 35 e 41. 
 
 
Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, aos três dias do 
mês de maio do ano de dois mil e vinte e um (03/05/2021). 

 
 
 
 
 

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

Biênio 2021/2022 
 
 

 


