
 

 

             Pauta da 4ª Sessão Ordinária do mês de março de 2021, da Câmara Municipal de Caldas 
Novas, a ser realizada em 16/03/2021, 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 Rodrigo Lima, ao falecimento da Sra. Lilian Borges; 
2. Moção de Pesar, de autoria do Vereador Geraldo Pimenta, ao falecimento do Sr. Luiz Carlos 

Raimundo da Costa; 
3. Moção de Pesar, de autoria do Vereador Geraldo Pimenta, ao falecimento do Sr. Rafael 

Rodrigues e Silva; 
4. Moção de Aplausos e Reconhecimento Público, de autoria do Vereador Claudinho, ao Major 

Rogério Virgílio de Rezende Tomé, Comandante do 26º Batalhão da Polícia Militar do Município 
de Caldas Novas; 

5. Moção de Aplausos, de autoria dos Vereadores Gilmar Martins e Weuller Gonçalves, aos Srs. 
Adelício Monteiro de Carvalho e Terezinha Martins; 

 
6. Moção de Aplausos, de autoria dos Vereadores Gilmar Martins e Weuller Gonçalves, ao Sr. 

Alessandro Francisco Chaves; 
7. Moção de Aplausos, de autoria dos Vereadores Gilmar Martins e Weuller Gonçalves, ao Sr. 

Antônio Junqueira; 
8. Moção de Aplausos, de autoria dos Vereadores Gilmar Martins e Weuller Gonçalves, aos Srs. 

Vasco Batista da Silva e Ana Paula; 
 
 

➢ Matérias para leitura: 
 
 

9. 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). Encaminhar às comissões para pareceres; 

10. 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). Encaminhar às comissões para pareceres; 

11. 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). Encaminhar às comissões para pareceres; 

12. 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). Encaminhar às comissões para pareceres; 



 

 

13. 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). Encaminhar às comissões para pareceres; 

 
14. Projeto de Lei nº 29/2021, de autoria do Executivo Municipal, que “Altera a Lei Municipal nº 

2.850/2019 e determina outras providências.”. Encaminhar às comissões para pareceres; 
 

15. Projeto de Lei nº 30/2021, de autoria do Vereador Claudinho, que “Dispõe sobre o Projeto Pomar 
Urbano que destina-se aoplantio e reposição de árvores de espécies frutíferas em áreas 
públicas no Município de Caldas Novas-Go.”. Encaminhar às comissões para pareceres; 

 
16. Projeto de Lei nº 31/2021, de autoria 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.”. Encaminhar às comissões para pareceres; 

 
17. Projeto de Lei nº 32/2021, de autoria do Vereador Claudinho, que “Reconhece a prática da 

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.”. Encaminhar às 
comissões para pareceres; 

 
 

➢  Matérias para 1ª apreciação: 
 

18. Projeto de Lei Complementar nº 007/2021, de autoria do Executivo Municipal, que “Altera a Lei 
Complementar Municipal nº. 021/2014, que ‘Dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores 
Públicos do Município de Caldas Novas, de suas Autarquias e Fundações’, e determina outras 
providências.”. 1ª discussão e 1ª votação; 

 
19. Projeto de Lei nº 12/2021, de autoria do Vereador Gilmar Engenheiro, que “Reconhece a 

atividade religiosa no Município de Caldas Novas como essencial em tempos de crises 
ocasionadas por moléstias contagiosas ou catástrofes naturais.”. 1ª discussão e 1ª votação; 

 
20. Projeto de Lei nº 14/2021, de autoria do Vereador Gilmar Martins, que “Institui no âmbito do 

Município de Caldas Novas-GO, a divulgação de lista descritiva dos imóveis de propriedade do 
Município de Caldas Novas, e dá outras providências.”. 1ª discussão e 1ª votação; 

 
21. Projeto de Lei nº 15/2021, de autoria do Vereador Professor Rodrigo, que “Institui no âmbito do 

Município de Caldas Novas-GO, a Política Municipal dos Direitos das Pessoas com Transtorno 
de Espectro Autista – TEA que visa garantir a Proteção e ampliação dos direitos das Pessoas 
com Transtorno do Espectro Autista e dá outras providências.”. 1ª discussão e 1ª votação; 

 
22. Projeto de Lei nº 20/2021, de autoria do Vereador Everton Jamal, que “Estabelece prioridade de 

atendimento para pessoas que realizam tratamento de quimioterapia, radioterapia, pulsoterapia, 
hemodiálise e/ou utilizem bolsa de colostomia neste município e dá outras providências.”. 1ª 
discussão e 1ª votação; 

 



 

 

23. Projeto de Lei nº 23/2021, de autoria do Vereador Everton Jamal, que “Dispõe sobre a Semana 
de Sensibilização à Perda Gestacional, Neonatal e Infantil, e dá outras providências.”. 1ª 
discussão e 1ª votação. 

 
➢ Requerimentos: 

 
 

24. Leitura, discussão e votação única dos requerimentos: 
 
• 060/2021, de autoria do gabinete do Vereador Weuller Gonçalves, solicitando disponibilização de 

ambulância para povoados;  
 
• 065/2021, de autoria do gabinete do Vereador Weuller Gonçalves, solicitando calendário de ações 

de limpeza nos bairros; 
 
• 066/2021, de autoria do gabinete do Vereador Weuller Gonçalves, solicitando cobertura da quadra 

de esportes e construção do muro da Escola Municipal Feliciana Ivo Pereira; 
 
• 183/2021, de autoria do gabinete do Vereador Hudson Matheus, solicitando a contratação de 

médico urologista para atendimento na rede municipal de saúde; 
 
• 184/2021, de autoria do gabinete do Vereador Hudson Matheus, solicitando serviços de limpeza e 

roçagem de mato na Rua 73, Quadra 156, nas imediações do Lote 19 no Setor Mansões das Águas 
Quentes; 

 
• 185/2021, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, solicitando determinação aos órgãos, 

departamentos, locais e ambientes públicos, uma rotina diária de limpeza e higienização através de 
pulverizador para a dispersão de solução de hipoclorito de sódio (água sanitária) sobre as 
superfícies dos ambientes de atendimento e circulação de pessoas e principalmente nas áreas de 
maior propensão de aglomeração de pessoas e, consequentemente, a contaminação por COVID-
19; 

 
• 186/2021, de autoria do gabinete do Vereador Professor Rodrigo, solicitando aquisição de 

“Capacete Elmo” (aparelho hospitalar) para a Secretaria Municipal de Saúde; 
 
• 187/2021, de autoria do gabinete do Vereador Daniel Caldeira, solicitando isenção de tributação 

para consumo de até 10 metros cúbicos de água, durante o Decreto de Pandemia, aos comércios e 
domicílios; 

 
• 188/2021, de autoria do gabinete do Vereador Professor Rodrigo, solicitando patrolamento e 

cascalhamento das ruas do Bairro Residencial Primavera; 
 
• 189/2021, de autoria do gabinete do Vereador Professor Rodrigo, solicitando patrolamento e 

cascalhamento das ruas do Bairro Mansões das Águas Quentes; 
 
• 190/2021, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando patrolamento e 

cascalhamento na Rua 02 no Bairro Jardim Vitória; 
 
• 191/2021, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho, solicitando processo de roçagem em todo 

o Bairro Jardim Brasil; 
 



 

 

 
• 192/2021, de autoria do gabinete do Vereador Hudson Matheus, solicitando instalação de uma 

academia de ginástica ao ar livre na Praça Família Moreira Santos, localizada em anexo ao Ginásio 
de Esportes Agostinho Gonzaga de Menezes; 

 
• 193/2021, de autoria do gabinete do Vereador Everton Jamal, solicitando roçagem e limpeza da 

Rua 15, no Setor Itaici 2; 
 
• 194/2021, de autoria do gabinete do Vereador Gilmar Engenheiro, solicitando testes rápidos para 

detecção do Covid-19; 
 
• 195/2021, de autoria do gabinete do Vereador Daniel Caldeira, solicitando, com urgência, cópia dos 

contratos vigentes da prefeitura com escritórios de contabilidade e advocacia; 
 
• 196/2021, de autoria do gabinete do Vereador Daniel Caldeira, solicitando, com urgência, envio a 

esta Casa de Leis do Projeto de Lei do Refam 2021; 
 
• 197/2021, de autoria do gabinete do Vereador Daniel Caldeira, solicitando, com urgência, envio a 

esta Casa de Leis, projeto de lei para extensão do prazo para pagamento do IPTU; 
 
• 198/2021, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, solicitando, junto à Goinfra, a 

duplicação da GO-213, com a implementação  de ciclovia entre os municípios de Caldas Novas e 
Morrinhos; 

 
• 199/2021, de autoria do gabinete do Vereador Everton Jamal, solicitando revitalização da 

iluminação pública da Rua F no Setor Nova Vila; 
 
• 200/2021, de autoria do gabinete do Vereador João Henrique Muniz, solicitando recapeamento na 

Avenida Roberto Pinheiro de Castro, no Setor Serrinha; 
 
• 201/2021, de autoria do gabinete do Vereador João Henrique Muniz, solicitando patrolamento e 

cascalhamento no Setor Mansões das Águas Quentes, em especial à Rua 99; 
 
• 202/2021, de autoria do gabinete do Vereador João Henrique Muniz, solicitando à SMT a conversão 

em mão única da Rua 37 do Setor Itaguaí 2; 
 
• 203/2021, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando operação tapa buracos 

na Rua 1 do Bairro Bandeirante, desde a Praça do Cerrado até a quadra 18; 
 
• 204/2021, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando implantação e instalação 

de lombadas (quebra molas) na Rua Zulmira Carneiro, e semáforo no cruzamento com a Rua 1 no 
Setor Santa Efigênia, nas proximidades da Academia Caldas Fitness; 

 
• 205/2021, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho, solicitando plano de ação para compra de 

vacinas contra o Covid-19; 
 
• 206/2021, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho, solicitando regularização fundiária urbana 

no Município de Caldas Novas; 
 
• 207/2021, de autoria do gabinete do Vereador Gilmar Engenheiro, solicitando reparos pelo Demae 

na Rua 10, Qd. 12 Lt. 13 no Parque das Brisas 3, nas proximidades do posto de saúde; 



 

 

 
• 208/2021, de autoria do gabinete do Vereador Paulo da Laranja, solicitando operação tapa buracos 

e roçagem do mato na Avenida Bento de Godoy Neto, no Setor Santa Efigênia, em toda sua 
extensão; 

 
• 209/2021, de autoria do gabinete do Vereador Paulo da Laranja, solicitando a criação de um canal 

de informação no Hospital da Retaguarda para familiares de pacientes a fim de evitar aglomerações 
na recepção do hospital; 

 
• 210/2021, de autoria do gabinete do Vereador Paulo da Laranja, solicitando instalação de semáforo 

no cruzamento da Rua G com a Rua S no Setor Nova Vila; 
 
• 211/2021, de autoria do gabinete do Vereador Rodrigo Lima, solicitando criação do Auxílio 

Emergencial Municipal; 
 
• 212/2021, de autoria do gabinete do Vereador Rodrigo Lima, solicitando ao Demae a suspensão 

dos serviços de corte de água durante o período de pandemia do Covid-19. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Vereador Marinho Câmara 
 

Presidente da Câmara Municipal de Caldas Novas – GO 
 

Biênio 2021/2022 
 

 
 

 


