
 

 

 
 

Pauta da 2ª Sessão Ordinária do mês de abril de 2021, da Câmara Municipal de Caldas Novas, a ser 
realizada em 07/04/2021, nesta Casa de Leis. 

 
 
 
 
 

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

➢ Moção: 
 

1. Moção de Pesar, de autoria do gabinete do Vereador Marinho Câmara, ao falecimento do Sr. 
Anésio Antônio de Sousa; 

 
➢ Matérias oriundas do Pedido de Urgência Especial: 

 
2. Projeto de Lei Complementar nº 10/2021, de autoria do Executivo Municipal, que “Institui 

medidas facilitadoras para que o contribuinte negocie seus débitos com a Fazenda Pública 
Municipal e dá outras providências.”. 1ª discussão e 1ª votação. 2ª discussão e 2ª votação; 

 
3. Projeto de Lei nº 39/2021, de autoria do Executivo Municipal, que “Autoriza a aquisição e a 

dispensa à respectiva população de vacinas para o enfrentamento da pandemia da Covid-19.”. 
1ª discussão e 1ª votação. 2ª discussão e 2ª votação; 

 
4. Projeto de Lei nº 40/2021, de autoria do Executivo Municipal, que “Altera o valor do convênio 

com a Associação Beneficente Lar Batista fixado na Lei Municipal de nº 2.853/2019, e 
determinas outras providências.”. 1ª discussão e 1ª votação. 2ª discussão e 2ª votação; 

 
➢ Matérias para 1ª apreciação: 

 
5. Projeto de Resolução nº 1/2021, de autoria da Mesa Diretora, que “Autoriza o Presidente da 

Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, a fazer a doação de bens móveis 
pertencente ao Legislativo Municipal e determina outras providências.” (Fundo Municipal de 
Educação). 1ª discussão e 1ª votação; 

 
6. Projeto de Resolução nº 2/2021, de autoria da Mesa Diretora, que “Autoriza o Presidente da 

Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, a fazer a doação de bens móveis 
pertencente ao Legislativo Municipal e determina outras providências.” (Fundo Municipal de 
Saúde). 1ª discussão e 1ª votação; 

 
 
 



 

 

7. Projeto de Resolução nº 3/2021, de autoria da Mesa Diretora, que “Autoriza o Presidente da 
Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, a fazer a doação de bens móveis 
pertencente ao Legislativo Municipal e determina outras providências.” (Sociedade São Vicente 
de Paulo). 1ª discussão e 1ª votação; 

 
8. Projeto de Resolução nº 4/2021, de autoria da Mesa Diretora, que “Autoriza o Presidente da 

Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, a fazer a doação de bens móveis 
pertencente ao Legislativo Municipal e determina outras providências.” (Secretaria Municipal de 
Assuntos Governamentais). 1ª discussão e 1ª votação; 

 
9. Projeto de Resolução nº 5/2021, de autoria da Mesa Diretora, que “Autoriza o Presidente da 

Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, a fazer a doação de bens móveis 
pertencente ao Legislativo Municipal e determina outras providências.” (26º Batalhão da Polícia 
Militar de Caldas Novas). 1ª discussão e 1ª votação; 

 
10. Projeto de Lei nº 26/2021, de autoria do gabinete 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.”. 1ª discussão e 1ª 
votação; 

 
11. Projeto de Lei nº 30/2021, de autoria do gabinete 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.”. 1ª discussão e 1ª votação; 

 
12. Projeto de Lei nº 31/2021, de autoria do gabinete 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.”. 1ª discussão e 1ª votação; 

 
13. Projeto de Lei nº 32/2021, de autoria do gabinete 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.”. 1ª discussão e 1ª votação; 

 
 

➢ Requerimentos: 
 
 
 

14. Leitura, discussão e votação única dos requerimentos: 
 
• 266/2021, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando criação de plano de 

desburocratização na abertura de novas empresas; 
 
• 267/2021, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando limpeza e roçagem da 

área pública no Jardim Tangará, à Rua JT-4, Quadra 6; 
 
• 268/2021, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando a construção de uma 

praça de lazer na Avenida Travessia Central, no Caminho do Lago II; 



 

 

 
• 269/2021, de autoria do gabinete do Vereador Daniel Caldeira, solicitando cópias dos contratos 

firmados pela prefeitura com serviços de contabilidade, advocacia e consultorias em geral; 
 
• 270/2021, de autoria do gabinete do Vereador Daniel Caldeira, solicitando implantação da “Agenda 

de Operações Tapa Buracos”; 
 
• 271/2021, de autoria do gabinete do Vereador Daniel Caldeira, solicitando cópias dos contratos 

realizados pelo Demae com consultorias; 
 
• 272/2021, de autoria do gabinete do Vereador Everton Jamal, solicitando revitalização da 

iluminação pública da Rua São José no Setor Oeste; 
 
• 273/2021, de autoria do gabinete do Vereador Everton Jamal, solicitando recapeamento da Rua 1 

do Setor Bandeirante; 
 
• 274/2021, de autoria do gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, solicitando pavimentação asfáltica 

do Setor Portal das Águas Quentes I; 
 
• 275/2021, de autoria do gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, solicitando contratação de mais 

profissionais na área odontológica; 
 
• 276/2021, de autoria do gabinete do Vereador Gilmar Engenheiro, solicitando análise laboratorial 

físico-química e microbiológica da água da mina localizada às margens da GO-139 entre as 
cidades de Caldas Novas e Marzagão; 

 
• 277/2021, de autoria do gabinete do Vereador Gilmar Engenheiro, solicitando patrolamento das 

ruas do Setor Tamburil; 
 
• 278/2021, de autoria do gabinete do Vereador Gilmar Engenheiro, solicitando operação tapa 

buracos emergencial no Setor Itaguaí II; 
 
• 279/2021, de autoria do gabinete do Vereador Gilmar Martins, solicitando plano de recuperação e 

fomento do turismo pós pandemia; 
 
• 280/2021, de autoria do gabinete do Vereador Gilmar Martins, solicitando plano de gestão e apoio 

ao setor cultural durante a pandemia com planejamento estratégico para gestão da cultura; 
 
• 281/2021, de autoria do gabinete do Vereador Hudson Matheus, solicitando contratação de médico 

reumatologista; 
 
• 282/2021, de autoria do gabinete do Vereador Hudson Matheus, solicitando da Secretaria Municipal 

de Ação Social e Melhor Idade relatório do número de pessoas em vulnerabilidade social que foram 
contempladas pelo Benefício Eventual do Auxílio Funeral que trata a Lei Municipal nº 2.522/2017 no 
período de 01/01/2021 a 31/03/2021; 

 
• 283/2021, de autoria do gabinete do Vereador Hudson Matheus, solicitando limpeza e roçagem de 

mato no Bairro Residencial Nova Canaã, nas mediações da UBS Dr. João Risk; 
 
• 284/2021, de autoria do gabinete do Vereador Rodrigo Lima, solicitando da Secretaria Municipal de 

ação Social e Melhor Idade a possibilidade da criação do Auxílio Emergencial Municipal; 



 

 

 
• 285/2021, de autoria do gabinete do Vereador Rodrigo Lima, solicitando perfuração de um poço 

artesiano no Setor Recanto de Caldas; 
 
• 286/2021, de autoria do gabinete do Vereador Ronan Maia, solicitando contratação de médico 

neurologista; 
 
• 287/2021, de autoria do gabinete do Vereador Ronan Maia, solicitando convênios com laboratórios 

para exames de análises clínicas; 
 
• 288/2021, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, solicitando à SMT a devida 

demarcação das sinalizações horizontal e vertical no perímetro urbano de Caldas Novas; 
 
• 289/2021, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho Costa, solicitando serviços de roçagem, 

tapa buracos e coleta de entulhos no Setor Terezinha Palmerston; 
 
• 290/2021, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho Costa, solicitando que sejam notificados 

os proprietários de terrenos sem edificação para que responsabilizem-se pela limpeza e roçagem 
de seus lotes.  

 
 
 
 
 
Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, aos seis dias do mês 

de abril do ano de dois mil e vinte e um (06/04/2021). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vereador Marinho Câmara 
 

Presidente da Câmara Municipal de Caldas Novas – GO 
 

Biênio 2021/2022 
 

 
 

 


