
 

 

Pauta da 3ª 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; 
 
 

➢ Matérias para leitura: 
 

1. Projeto de Lei nº 43/2021, de autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre as diretrizes 
para a elaboração da Lei Orçamentária para o Exercício de 2022, e dá outras providências.” 
(LDO). Encaminhar às comissões para pareceres; 
 
2. 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.”. 
Encaminhar às comissões para pareceres; 

 
3. 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.". Encaminhar às comissões para pareceres; 
 
4. 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.". Encaminhar 
às comissões para pareceres; 
 
5. 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.". Encaminhar às comissões para 
pareceres; 
 
6. 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.". Encaminhar às comissões para pareceres; 
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7. 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.". Encaminhar às comissões para pareceres; 
 
 

➢ Matérias para 1ª apreciação: 
 

8. Emenda Aditiva, de autoria do Executivo Municipal, ao Projeto de Lei nº 29/2021. 1ª discussão 
e 1ª votação; 
 
9. Projeto de Lei nº 29/2021, de autoria do Executivo Municipal, que “Altera a Lei Municipal nº 
2.850/2019 e determina outras providências.” (Acejuvi). 1ª discussão e 1ª votação; 
 
 

➢ Requerimentos: 
 

10. Leitura, discussão e votação única dos requerimentos: 

• 419/2021, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho Costa, solicitando uma travessia 
entre os setores Terezinha Palmerston e Recanto de Caldas; 

• 420/2021, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho Costa, solicitando, com urgência, 
aumento do quadro de profissionais no ESF do Setor Itanhangá II; 

• 421/2021, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho Costa, solicitando, com urgência, 
mutirão para realização de ressonância magnética; 

• 422/2021, de autoria do gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, solicitando contratação de 
médico angiologista; 

• 423/2021, de autoria do gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, solicitando a realização de 
exames de ressonância magnética na rede pública municipal; 

• 424/2021, de autoria do gabinete do Vereador Gilmar Engenheiro, solicitando resposta ao 
Ofício nº 003/2021, protocolado na data de 03/02/2021, referente a descumprimentos do contrato 
da Área Azul; 

• 425/2021, de autoria do gabinete do Vereador Gilmar Engenheiro, solicitando cópia dos cópia 
de todos os documentos do processo seletivo contendo os nomes e dados dos aprovados, bem 
como os critérios adotados para as devidas aprovações; 

• 426/2021, de autoria do gabinete do Vereador João Henrique Muniz, solicitando operação 
tapa buracos, roçagem do mato e limpeza no Setor Aeroporto; 

• 427/2021, de autoria do gabinete do Vereador João Henrique Muniz, solicitando implantação 
de redutor de velocidade na Avenida Marginal Leste, na altura da ponte entre os setores Parque 
Real e Bela Vista; 
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• 428/2021, de autoria do gabinete do Vereador João Henrique Muniz, solicitando roçagem do 
mato e limpeza no Setor Bela Vista; 

• 429/2021, de autoria do gabinete do Vereador Daniel Caldeira, solicitando implantação de 
redutor de velocidade na Avenida das Acácias nº 746, no Setor Jardim dos Turistas; 



 

 

• 430/2021, de autoria do gabinete do Vereador Rodrigo Lima, solicitando manutenção na rede 
elétrica e revitalização dos canteiros da Praça Acrísio Alves, no Setor Jardim Serrano; 

• 431/2021, de autoria dos vereadores Andrei Rocha, Geraldo Pimenta, Gilmar Martins, Marinho 
Câmara e Weuller Gonçalves, solicitando ao Secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
do Estado de Goiás, recursos para a construção da Ponte do Tereza, situada na região rural do 
Município de Caldas Novas; 

• 432/2021, de autoria dos vereadores Andrei Rocha, Geraldo Pimenta, Gilmar Martins, Marinho 
Câmara e Weuller Gonçalves, solicitando ao Secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
do Estado de Goiás, a disponibilização de máquinas e equipamentos para o Município de Caldas 
Novas; 

• 433/2021, de autoria do Vereador Hudson Matheus, solicitando instalação de uma academia 
ao ar livre e a construção de uma quadra de esportes na Praça João Afonso de Oliveira, no Setor 
Lago das Brisas; 

• 434/2021, de autoria do Vereador Saulo Inácio, solicitando informações acerca das medidas 
adotadas pelo município para a continuidade e manutenção das UTI’s municipais disponíveis, 
devido ao término do contrato entre os empresários  e a empresa responsável pela UTI’s; 

• 435/2021, de autoria do Vereador Rodrigo Lima, solicitando patrolamento, cascalhamento e 
roçagem do mato no Setor Portal das Águas Quentes I e II. 
 
 
Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, aos cinco dias 
do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um (05/05/2021). 

 
 
 
 

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

Biênio 2021/2022 

 


