
 

 

Pauta da 2ª Sessão Ordinária do mês de maio de 2021, da Câmara Municipal de 
Caldas Novas, a ser realizada em 05/05/2021, 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 Pesar, de autoria do gabinete do Vereador Josiel dos Cachorros, ao falecimento de 
Pedro Miguel Alves Araújo; 
 
 

 Matérias para leitura: 
 

2. Projeto de Lei nº 51/2021, de autoria do gabinete 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.". 
Encaminhar às comissões para pareceres; 
 
3. Projeto de Lei nº 52/2021, de autoria do gabinete 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.". Encaminhar às comissões para pareceres; 
 
 

 Matérias para 2ª apreciação: 
 

4. Emenda Modificativa, de autoria do Vereador Ronan Maia, ao Projeto de Lei do Legislativo nº 
18/2021. 2ª discussão e 2ª votação; 
 
5. 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.”. 2ª discussão 
e 2ª votação; 

 

6. Emenda Modificativa, de autoria do Vereador Weuller Gonçalves, ao Projeto de Lei do 
Legislativo nº 35/2021. 2ª discussão e 2ª votação; 

 

7. 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.". 2ª discussão e 2ª votação; 
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 Requerimentos: 

 
8. Leitura, discussão e votação única dos requerimentos: 

 391/2021, 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 Gilberto dos Reis Junqueira, Quadra 52, Lote 1-B, no Setor Santa Efigênia, atrás do Centro 
Comunitário; 

 392/2021, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando à Secretaria de 
Obras e Habitação a revitalização da iluminação pública da Praça Acrísio Alves, no Setor Jardim 
Serrano; 

 393/2021, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando à Secretaria de 
Saúde a contratação de especialistas protéticos para as unidades básicas de saúde do 
município, para a confecção de próteses dentárias à população menos favorecida; 

 394/2021, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho Costa, solicitando regularização 
fundiária das quadras SR-F, SR-F1, SR-C, SR-D e QD-E do Bairro Estância Boa Vista; 

 395/2021, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho Costa, solicitando, com urgência, 
mutirão para realização de pequenas cirurgias; 

 396/2021, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho Costa, solicitando cronograma de 
planejamento para recapeamento e pavimentação asfáltica no município; 

 397/2021, de autoria do gabinete do Vereador Gilmar Martins, solicitando construção de um 
posto de saúde no Povoado da Tricolândia (Bucaina); 

 398/2021, de autoria do gabinete do Vereador João Henrique Muniz, solicitando a contratação 
de um médico especialista em reumatologia para atender a rede municipal de saúde; 

 399/2021, de autoria do gabinete do Vereador João Henrique Muniz, solicitando pavimentação 
asfáltica do Setor Recanto de Caldas; 

 400/2021, de autoria do gabinete do Vereador Rodrigo Lima, solicitando a reativação imediata 
das obras da Subestação Rodoviária, como também dos sanitários masculinos e femininos; 

 401/2021, de autoria do gabinete do Vereador Daniel Caldeira, solicitando informações acerca 
dos valores globais arrecadados pela taxa do lixo; 

 402/2021, de autoria do gabinete do Vereador João Henrique Muniz, solicitando construção 
de uma praça no Setor Terezinha Palmerston; 

 403/2021, de autoria do gabinete do Vereador Daniel Caldeira, solicitando informações acerca 
dos valores arrecadados pela taxa de iluminação pública; 

 404/2021, de autoria do gabinete do Vereador Rodrigo Lima, solicitando reforma da praça na 
rotatória com a Rua 2, no Setor São José, como também retirada do lixo e revitalização dos 
canteiros; 

 405/2021, de autoria do gabinete do Vereador Rodrigo Lima, solicitando a cobrança dos 
pagamentos das portarias de viagens dos servidores públicos municipais, como também 
autorização dos quinquênios e progressões; 
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 406/2021, de autoria do gabinete do Vereador Gilmar Engenheiro, solicitando adesivagem 
oficial dos veículos locados pelo município, identificando a secretaria a qual está a serviço; 

 407/2021, de autoria do gabinete do Vereador Daniel Caldeira, solicitando informações acerca 
dos valores arrecadados pela cobrança da Área Azul; 

 408/2021, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, solicitando a criação de programa 
de iniciação esportiva nas quadras poliesportivas e campos municipais; 

 409/2021, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, solicitando implantação de 
medidas moderadoras de tráfego entre as vias Orozimbo Correa Neto e Rua São Paulo, no Setor 
Central, nas proximidades dos hotéis Triângulo e Morada do Sol; 

 410/2021, de autoria do gabinete do Vereador Everton Jamal, solicitando limpeza e roçagem 
da Alameda do Contorno, na Vila São José; 

 411/2021, de autoria do gabinete do Vereador Everton Jamal, solicitando pavimentação da 
Rua 15 do Setor Jardim Esmeralda; 

 412/2021, de autoria do gabinete do Vereador Gilmar Engenheiro, solicitando cópia de todos 
os projetos de loteamentos que foram aprovados neste ano, como também os que estão em 
andamento; 

 413/2021, de autoria do gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, solicitando contratação de 
médico cardiologista; 

 414/2021, de autoria do gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, solicitando contratação de 
médico pneumologista; 

 415/2021, de autoria do gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, solicitando aquisição de 
aparelho para realização de exame doppler; 

 416/2021, de autoria do gabinete do Vereador Ronan Maia, solicitando liberação do centro 
cirúrgico para cirurgias eletivas de urgência; 

 417/2021, de autoria do gabinete do Vereador Josiel dos Cachorros, solicitando aquisição de 
UTIs neonatal para a rede pública de saúde municipal; 

 418/2021, de autoria do gabinete do Vereador Hudson Matheus, solicitando a contratação de 
um médico especialista em neurologia infantil. 
 
Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, aos quatro dias 
do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um (04/05/2021). 

 
 
 
 

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