
 

 

Pauta da 5ª Sessão Ordinária do mês de março de 2021, da Câmara Municipal 
de Caldas Novas, a ser realizada em 17/03/2021, 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 Aplausos, de autoria dos Vereadores Gilmar Martins e Weuller Gonçalves, aos Srs. 
Cleomar Veríssimo da Silva e Luzilda; 
 
2. Moção de Aplausos, de autoria dos Vereadores Gilmar Martins e Weuller Gonçalves, ao Sr. 
Donizete Alves Miranda; 

 

3. Moção de Aplausos, de autoria dos Vereadores Gilmar Martins e Weuller Gonçalves, ao Sr. 
Flávio José Dias de Oliveira; 

 

4. Moção de Aplausos, de autoria dos Vereadores Gilmar Martins e Weuller Gonçalves, ao Sr. 
Vagner Veríssimo da Silva; 

 

5. Moção de Aplausos, de autoria do Vereador Josiel dos Cachorros, ao Projeto Social Energia 
do Riso; 

 

6. Moção de Aplausos, de autoria do Vereador Everton Jamal, aos Srs. Joaquim Guilherme 
Barbosa de Souza e Munir José Calaça; 
 
 

 Matérias para leitura: 
 

7. Projeto de Lei nº 33/2021, de autoria do Vereador Josiel dos Cachorros, que “Dispõe sobre a 
implantação de App – aplicativo CALDAS+SAÚDE para aparelhos móveis no Município de 
Caldas Novas durante a crise epidemiológica ocasionada pelo Covid-19, e dá outras 
providências.”. Encaminhar às comissões para pareceres; 
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8. Projeto de Lei nº 34/2021, de autoria do Vereador Josiel dos Cachorros, que “Reconhece as 
casas de venda de ração como prestadores de serviços essenciais em tempos de pandemia e 



 

 

catástrofes naturais do Município de Caldas Novas, e dá outras providências.”. Encaminhar às 
comissões para pareceres; 

 

9. 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.". Encaminhar às comissões para pareceres; 

 

 
 Matérias para 2ª apreciação: 

 
10. 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.". 2ª discussão e 2ª votação; 
 
11. 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.". 2ª discussão e 2ª votação; 
 
12. 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.”. 2ª discussão e 2ª 
votação; 

 

13. 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.”. 2ª discussão e 2ª votação; 
 
14. 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.". 
2ª discussão e 2ª votação; 
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 Requerimentos: 
 

15. Leitura, discussão e votação única dos requerimentos: 

 067/2021, de autoria do gabinete do Vereador Weuller Gonçalves, solicitando construção de 
uma praça pública no Bairro Terezinha Palmerston; 

 068/2021, de autoria do gabinete do Vereador Weuller Gonçalves, solicitando criação de um 
centro especializado para atendimento ao autista; 



 

 

 069/2021, de autoria do gabinete do Vereador Weuller Gonçalves, solicitando redutor de 
velocidade ou quebra molas na Avenida Orozimbo Correa Neto; 

 214/2020, de autoria do gabinete do Vereador Everton Jamal, solicitando o recapeamento da 
Rua 08 do Setor Serrinha; 

 215/2021, de autoria do gabinete do Vereador Hudson Matheus, solicitando que a Secretaria 
de Ação Social disponibilize máscaras e álcool em gel às famílias carentes assistidas pelo CRAS; 

 216/2021, de autoria do gabinete do Vereador Hudson Matheus, solicitando asfaltamento das 
ruas do Setor Jardim Vitória , em especial à Rua 1; 

 217/2021, de autoria do gabinete do Vereador João Henrique Muniz, solicitando operação 
tapa buraco, roçagem do mato e retirada do lixo do Setor Caldas d’Oeste; 

 218/2021, de autoria do gabinete do Vereador João Henrique Muniz, solicitando manutenção 
da iluminação pública com troca das lâmpadas na Avenida E do Setor Itanhangá II; 

 219/2021, de autoria do gabinete do Vereador João Henrique Muniz, solicitando ao SMT as 
devidas demarcações nas proximidades da Escola Arco Íris, na Rua 37 do Setor Itaguaí 2; 

 220/2021, de autoria do gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, solicitando mutirão para 
realização de exames de tomografia; 

 221/2021, de autoria do gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, solicitando contratação de 
médico urologista; 

 222/2021, de autoria do gabinete do Vereador Rodrigo Lima, solicitando, em caráter de 
urgência, operação tapa buracos em toda a extensão da Avenida A no Setor Serrinha; 

 223/2021, de autoria do gabinete do Vereador Marinho Câmara, solicitando parceria entre o 
Poder Público e o Aeroporto para a realização de serviços de pulverização e higienização no 
combate ao Covid-19; 

 224/2021, de autoria do gabinete do Vereador Gilmar Engenheiro, solicitando suspensão do 
corte no fornecimento de água por falta de pagamento; 

 225/2021, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho, solicitando, com urgência, 
Implantação da coleta seletiva de lixo, projeto de reciclagem e criação de cooperativa de 
catadores no Município de Caldas Novas-GO; 
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 226/2021, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho, solicitando  revitalização da praça 
de lazer e do campo de futebol do Setor Santa Efigênia; 

 227/2021, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho, solicitando criação de um centro de 
convivência para a melhor idade; 

 228/2021, de autoria do gabinete do Vereador Gilmar Engenheiro, solicitando informações 
acerca da antecipação e preparativos para imunização no município; 

 229/2021, de autoria do gabinete do Vereador Josiel dos Cachorros, solicitando a suspensão 
do corte de fornecimento de água enquanto perdurar decretos sobre a situação de emergência 
na saúde pública de Caldas Novas; 

 230/2021, de autoria do Vereador Paulo da Laranja, solicitando roçagem da quadra 5 do Bairro 
Popular; 

 231/2021, de autoria do Vereador Paulo da Laranja, solicitando serviço de tapa buracos em 
todo o Setor Santa Efigênia; 



 

 

 232/2021, de autoria do Vereador Paulo da Laranja, solicitando operação tapa buraco nas 
ruas C-7, C-9 e C-11 do Setor Itanhangá 1; 

 233/2021, de autoria do Vereador Saulo Inácio, solicitando dp Procon ação de fiscalização 
junto aos valores praticados nos estabelecimentos comerciais dos itens básicos da cesta básica 
em nosso município; 

 234/2021, de autoria do Vereador Saulo Inácio, solicitando maior agilidade na operação tapa 
buraco e a manutenção das vias públicas de nossa cidade; 

 235/2021, de autoria do Vereador Saulo Inácio, solicitando da Secretaria Municipal de Saúde 
esclarecimentos quanto a aquisição das vacinas para o combate ao Covid-19 e requer celeridade 
na aquisição destas vacinas em nosso município. 
 
 
Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, aos dezesseis 
dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um (16/03/2021). 

 
 
 
 
 

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

Biênio 2021/2022 
 
 

 


