
 

 

Pauta da 4ª Sessão Ordinária do mês de junho de 2021, da Câmara Municipal 
de Caldas Novas, a ser realizada em 15/06/2021, 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 Vereador Geraldo Pimenta, ao falecimento do Sr. Arnaldo 
Vilela; 
 
2. Moção de Aplausos, de autoria do Vereador Hudson Matheus, ao Sr. Cláudio Teixeira de 
Castro; 
 
 

 Matéria para leitura: 
 

3. Projeto de Lei nº 75/2021, de autoria do Vereador Geraldo Pimenta, que "Dispõe sobre a 
contratação de adolescentes aprendizes pelas empresas vencedoras de licitação pública no 
Município de Caldas Novas, e dá outras providências.”. Encaminhar às comissões para 
pareceres; 

 

4. Projeto de Lei nº 77/2021, de autoria do Vereador Hudson Matheus, que "Institui o plano de 
políticas de valorização da vida, combate a depressão e prevenção do suicídio no âmbito do 
município de Caldas Novas e dá outras providências.”. Encaminhar às comissões para 
pareceres; 

 

5. Projeto de Lei nº 78/2021, de autoria do Vereador Gilmar Martins, que “Dispõe sobre a 
denominação de via pública e dá outras providências.” (Rua Joaquim Preto a Rua 01 do Povoado 
Patrimônio do Sapé). Encaminhar às comissões para pareceres; 

 

6. Projeto de Lei nº 79/2021, de autoria do Vereador Gilmar Martins, que “Dispõe sobre a 
denominação de via pública e dá outras providências.” (Rua Zequinha Pedreiro a Rua 03 do 
Povoado Patrimônio do Sapé). Encaminhar às comissões para pareceres; 
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7. Projeto de Lei nº 80/2021, de autoria do Vereador Hudson Mateus, que "Dispõe sobre a 
alteração de nome de Via Pública Municipal e determina outras providências." (Rua 63, no Setor 
Mansões das Águas Quentes para Rua José Batista da Silva).". Encaminhar às comissões para 
pareceres; 

 

8. Projeto de Lei nº 81/2021, de autoria do Vereador Gilmar Martins, que “Dispõe sobre a 
denominação de via pública e dá outras providências.” (Rua Francisco Caetano Sobrinho a Rua 
02 do Povoado Patrimônio do Sapé). Encaminhar às comissões para pareceres; 

 

9. Projeto de Lei nº 82/2021, de autoria do Vereador Claudinho Costa, que "Autoriza o Poder 
Executivo a realizar os serviços de psicologia e de serviço social nas unidades escolares da rede 
pública municipal de educação básica.". Encaminhar às comissões para pareceres; 

 

 

 Matéria para 1ª apreciação: 
 
10. Projeto de Lei Complementar nº 11/2021, de autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe 
sobre a revisão geral anual dos vencimentos dos agentes públicos da Administração Direta, do 
Fundo Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.”. 
Leitura dos pareceres, 1ª discussão e 1ª votação; 
 
11. Emenda Modificativa, de autoria do Vereador Professor Rodrigo, ao Projeto de Lei nº 
43/2021. 1ª discussão e 1ª votação; 
 
12. Emenda Supressiva, de autoria do Executivo Municipal, ao Projeto de Lei nº 43/2021. 1ª 
discussão e 1ª votação; 

 

13. Emenda Modificativa, de autoria da CCJ – Comissão de Constituição, Justiça e Redação, 
ao Projeto de Lei nº 43/2021. 1ª discussão e 1ª votação; 
 
14. 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). 1ª discussão e 1ª votação; 
 
15. Projeto de Lei nº 60/2021, de autoria do Vereador Weuller Gonçalves, que “Fica 
denominada de ´Sala de Vereadores Vereador Otaviano da Cruz Vieira´, a sala de reuniões dos 
vereadores da Câmara Municipal de Caldas Novas.”. Leitura dos pareceres, 1ª discussão e 1ª 
votação; 
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16. Projeto de Lei nº 61/2021, de autoria do Vereador Professor Rodrigo, que "Dispõe no 
âmbito do município de Caldas Novas – GO sobre a autorização de fornecimento e distribuição 
de absorventes higiênicos para mulheres de baixa renda, e dá outras providências.". Leitura dos 
pareceres, 1ª discussão e 1ª votação; 

 

17. Projeto de Lei nº 62/2021, de autoria do Vereador Professor Rodrigo, que “Autoriza, no 
âmbito do Município de Caldas Novas-GO, a criação do Núcleo de Atendimento Especializado 
para as Mulheres – NAEM Irmã Tereza, e dá outras providências.”. Leitura dos pareceres, 1ª 
discussão e 1ª votação; 

 

18. Emenda Modificativa, de autoria do Vereador Andrei Barbosa, ao Projeto de Lei nº 
63/2021. 1ª discussão e 1ª votação; 

 

19. Projeto de Lei nº 63/2021, de autoria do Vereador Andrei Barbosa, que "Denomina 'Rua 
Advogado Rodolpho Alves Mendes' a Rua RC-1 do Setor Residencial Nova Canaã e sua 
continuação na Rua 1 do Setor Chácaras Itapema no Município de Caldas Novas e determina 
outras providências.". Leitura dos pareceres, 1ª discussão e 1ª votação; 

 

20. Projeto de Lei nº 64/2021, de autoria do Vereador Andrei Barbosa, que "Dispõe sobre a 
obrigatoriedade do Poder Executivo, por meio da Comissão de Licitação, a enviar cópia dos 
editais e minutas de contrato de todas as modalidades de licitação à Câmara Municipal de Caldas 
Novas.". Leitura dos pareceres, 1ª discussão e 1ª votação; 

 

21. Projeto de Lei nº 66/2021, de autoria do Vereador Andrei Barbosa, que "Institui e inclui no 
Calendário Oficial de Eventos do Município de Caldas Novas o ´Dia Oficial em Memória às 
vítimas da Covid-19´, a ser levado a efeito anualmente no dia 21 de maio, e dá outras 
providências.". Leitura dos pareceres, 1ª discussão e 1ª votação; 

 

22. Decreto Legislativo nº 3/2021, de autoria do Vereador Rodrigo Lima, que “Concede Título 
de Cidadão Honorífico de Caldas Novas à Pessoa Ilustre do Sr. Geraldo Célio Pimenta.”. Leitura 
do parecer, única discussão e única votação; 

 

 
 Requerimentos: 

 
23. Leitura, discussão e votação única dos requerimentos: 

 545/2021, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando à Secretaria 
Municipal de Saúde que realize estudos jurídicos e legais necessários para inclusão dos 
advogados, membros do Ministério Público e integrantes do Poder Judiciário como grupo 
prioritário para vacinação do Covid-19; 
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 546/2021, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando à Secretaria 
Municipal de Saúde que realize estudos jurídicos e legais necessários para inclusão dos caixas 
de supermercado como grupo prioritário para vacinação do Covid-19; 

 547/2021, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando à Secretaria 
Municipal de Saúde que realize estudos jurídicos e legais necessários para inclusão dos 
motoboys e entregadores como grupo prioritário para vacinação do Covid-19; 

 548/2021, de autoria do gabinete do Vereador Everton Jamal, solicitando a revitalização da 
pista de cooper e ciclovia do Setor Itanhnagá; 

 549/2021, de autoria do gabinete do Vereador Everton Jamal, solicitando a revitalização da 
faixa de pedestres localizada em frente à Paróquia Divino Pai Eterno, no Setor Itaguaí II; 

 550/2021, de autoria do gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, solicitando rede de esgoto 
no Setor Portal das Águas Quentes I e II; 

 551/2021, de autoria do gabinete do Vereador Hudson Matheus, solicitando disponibilização 
de profissional de segurança para atuar, ao menos, nos finais de semana na UPA – Unidade de 
Pronto Atendimento; 

 552/2021, de autoria do gabinete do Vereador Hudson Matheus, solicitando informações 
acerca da execução e fiscalização da limpeza dos terrenos públicos e particulares do município; 

 553/2021, de autoria do gabinete do Vereador João Henrique Muniz, solicitando implantação 
de uma faixa de pedestres em frente a Igreja Assembleia de Deus Ministério de Madureira 
Campo de Caldas Novas, no Setor Parque Real, na Rua Mário de Godoy, Quadra 25, Lote 14; 

 554/2021, de autoria do gabinete do Vereador João Henrique Muniz, solicitando instalação de 
postes de iluminação pública na Rua Angelim, no Setor Vale da Serra; 

 555/2021, de autoria do gabinete do Vereador João Henrique Muniz, solicitando instalação de 
uma rotatória no cruzamento da Avenida Bento de Godoy com a Rua Luiz Gonzaga de Menezes, 
na altura da Quadra 63, nos setores Parque Real e Caldas d’Oeste; 

 556/2021, de autoria do gabinete do Vereador Professor Rodrigo, solicitando cobertura da 
quadra de esportes no Bairro Nova Vila; 

 557/2021, de autoria do gabinete do Vereador Rodrigo Lima, solicitando roçagem do mato, 
retirada do lixo, manutenção na rede de energia elétrica no Setor Jardim Tangará; 

 558/2021, de autoria do gabinete do Vereador Rodrigo Lima, solicitando pavimentação 
asfáltica no Setor Jardim Vitória; 

 559/2021, de autoria do gabinete do Vereador Josiel dos Cachorros, solicitando inclusão de 
moto taxistas e taxistas no grupo prioritário para vacinação contra a Covid-19; 

 560/2021, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho Costa, solicitando revitalização da 
pista de cooper do Setor Parque das Brisas, incluindo operação tapa buracos, nivelamento e 
substituição das lâmpadas comuns por leds; 
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 561/2021, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho Costa, solicitando revitalização da 
feira livre do Setor Itaguaí, incluindo sinalização vertical e horizontal dos boxs, recapeamento 
asfáltico, canalização dos cabos elétricos, novas caixas de energia e tapa buracos de todo o 
canteiro central da Avenida Antônio Sanches; 

 562/2021, de autoria do gabinete do Vereador Hudson Matheus, solicitando a regularização 
do abastecimento e distribuição das latas de leite de alto custo na farmácia básica municipal; 



 

 

 563/2021, de autoria do gabinete do Vereador Everton Jamal, solicitando implantação de um 
quebra molas na Avenida Caminho do Lago, na Quadra 07, do Bairro Recanto dos Amigos; 

 564/2021, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho Costa, solicitando patrolamento e 
iluminação em leds na Avenida Dom Pedro II, no Setor Lagoa Quente; 

 565/2021, de autoria do gabinete do Vereador Gilmar Engenheiro, solicitando instalação de 
vidro ou acrílico como proteção no balcão de atendimento das Unidades Básicas de Saúde do 
município, bem como em todos os órgãos da Administração Municipal. 
 
 
Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, aos catorze dias 
do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um (14/06/2021). 

 
 
 
 
 

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

Biênio 2021/2022 
 
 

 


