
 

 

Pauta da 2ª Sessão Ordinária do mês de dezembro de 2022, da Câmara 
Municipal de Caldas Novas, a ser realizada no dia 06/12/2022, a partir das 9h, 
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 153/2022, de autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre doações 
das áreas públicas municipais localizadas no Setor Santa Efigênia, e determina outras 
providências.”. Encaminhar às comissões para pareceres; 
 
 

 Moções: 
 

2. Moção de Aplauso e Reconhecimento Público à equipe do Programa Polícia Mirim, de autoria 
do Vereador Marinho Câmara; 
 
3. Moção de Aplauso e Reconhecimento Público à equipe do Programa Bombeiro Mirim, de 
autoria do Vereador Marinho Câmara; 

 

4. Moção de Aplauso e Reconhecimento Público ao Sr. Edésio Junqueira de Morais, de autoria 
do Vereador Ronan Maia; 
 

 

 Matérias para 1ª apreciação: 
 

5. Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº 2/2022, de autoria de todos os vereadores, que "Modifica 
o art. 24 da Lei Orgânica Municipal.". Leitura dos pareceres, 1ª discussão e 1ª votação; 
 
6. Projeto de Resolução nº 6/2022, de autoria da Mesa Diretora, que “Autoriza o Presidente da 
Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, a fazer a doação de bem móvel 
pertencente ao Legislativo Municipal e determina outras providências.” (ar condicionado para 
Polícia Militar). Leitura dos pareceres, 1ª discussão e 1ª votação; 
 
7. Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº 134/2022, de autoria do Vereador Andrei Barbosa; 

 



 

 

8. Projeto de Lei nº 134/2022, de autoria do Executivo Municipal, que "Dispõe sobre a estrutura, 
composição, organização, funcionamento, atribuições e eleição, do Conselho Municipal de 
Saúde de Caldas Novas e dá outras providências.". 1ª discussão e 1ª votação; 

 

9. Projeto de Lei nº 147/2022, de autoria do Vereador Geraldo Pimenta, que "Dispõe sobre a 
substituição do pictograma de sinalização indicativa de vagas, assentos, filas e outros serviços 
prioritários para a pessoa idosa.". Leitura dos pareceres, 1ª discussão e 1ª votação; 

 

10. Projeto de Lei nº 148/2022, de autoria do Vereador Hudson Matheus, que "Inclui no 
Calendário Oficial de Eventos do Município de Caldas Novas, o evento denominado - Caldas 
Moto Weekend - e dá outras providências.". Leitura dos pareceres, 1ª discussão e 1ª votação; 

 

11. Projeto de Lei nº 150/2022, de autoria do Vereador Paulo da Laranja, que "Dispõe sobre 
o reconhecimento da música gospel e dos eventos a ela relacionados como manifestação cultural 
no Município de Caldas Novas/GO, e dá outras providencias.". Leitura dos pareceres, 1ª 
discussão e 1ª votação; 

 

 

 Matérias para 2ª apreciação: 
 

12. Emenda Modificativa ao Projeto de Resolução nº 8/2022, de autoria do Vereador Marinho 
Câmara; 
 
13. Projeto de Resolução nº 8/2022, de autoria do Vereador Marinho Câmara, que "Institui o 
Regimento Interno da Câmara Municipal de Caldas Novas - GO e revoga todas as disposições 
em contrário.". Leitura dos pareceres, 1ª discussão e 1ª votação; 
 
14. Projeto de Lei nº 12/2022, de autoria dos vereadores Andrei Barbosa e Weuller Gonçalves, 
que "Denomina-se a sede do Poder Executivo Municipal de Caldas Novas como 'Paço Municipal 
Governador Íris Rezende Machado', e dá outras providências.". 2ª discussão e 2ª votação; 
 
 

 Requerimentos: 
 

15. Leitura, discussão e votação única dos requerimentos: 

 647/2022, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho Costa, solicitando instalação de um 
semáforo na confluência entre a Avenida Coronel Bento de Godoy e a Rua Marechal Deodoro 
da Fonseca, no Setor São José; 

 648/2022, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho Costa, solicitando cronograma para 
execução de extensões de rede de esgoto para o ano de 2023; 

 649/2022, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho Costa, solicitando instalação de 
travessia elevada, nas proximidades da Avenida Bento de Godoy, Quadra 40, no Setor São José; 

 650/2022, de autoria do gabinete do Vereador Daniel Caldeira, solicitando, em caráter de 
urgência, mutirão de limpeza com roçagem do mato, retirada de entulhos e manutenção na 
iluminação pública com troca de lâmpadas e reatores queimados no Setor Jardim Vitória, com 
atenção especial à Rua 17, Quadra 10, Lote 37; 



 

 

 651/2022, de autoria do gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, solicitando troca de lâmpadas 
no Jardim Brasília; 

 652/2022, de autoria do gabinete do Vereador Josiel dos Cachorros, solicitando cobertura da 
quadra esportiva da Escola Municipal Dona Abelina; 

 653/2022, de autoria do gabinete do Vereador João Muniz, solicitando operação tapa buraco 
na Rua 3, Quadra 11 do Setor Serrinha; 

 654/2022, de autoria do gabinete do Vereador João Muniz, solicitando operação tapa buraco 
em toda extensão da Rua RA-4, no Setor Residencial Recanto das Águas; 

 655/2022, de autoria do gabinete do Vereador João Muniz, solicitando operação tapa buraco 
na Rua RA-1, Quadra 24 do Setor Residencial Recanto das Águas; 

 656/2022, de autoria do gabinete do Vereador Rodrigo Lima, solicitando a reconstrução do 
ponto de ônibus e a criação de uma rota de transportes para o Setor Parque das Laranjeiras; 

 657/2022, de autoria do gabinete do Vereador Rodrigo Lima, solicitando recapeamento 
asfáltico do Setor Estância dos Buritis. 
 
 
Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, aos cinco dias 
do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois (05/12/2022). 

 
 
 

 
 
 
 
 

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

Biênio 2021/2022 
 

 

                                           

 


