
 

 

Pauta da 1ª Sessão Ordinária do mês de dezembro de 2021, da Câmara 
Municipal de Caldas Novas, a ser realizada em 06/12/2021, nesta Casa de Leis. 
 
 

 Abertura: 
 
Leitura de um versículo da Bíblia; 
Execução do Hino Nacional; 
Aprovação da Ata da sessão anterior; 
Disponibilização do balancete do mês de outubro já protocolado junto ao TCM; 
 
 

 Matérias de apreciação especial: 
 

1. Requerimento de Urgência Especial ao Projeto de Lei nº 166/2021. Leitura, única discussão e 
única votação; 
 
 

 Matérias para leitura: 
 

2. Projeto de Lei nº 166/2021, de autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre a alteração 
dos artigos 1º, 2°, 4°, 5° e 6° da Lei Municipal n° 2.903/2019, quanto a desafetação de área 
pública municipal, autorização de permuta de imóvel público com imóvel particular, afetação e 
denominação deste como rua, e á outras providências.”. Encaminhar às comissões para 
pareceres; 

 

3. Projeto de Lei nº 168/2021, de autoria dos vereadores Professor Rodrigo e Andrei Barbosa, 
que "Dispõe sobre a inclusão do incentivo à aprendizagem do Jogo de Xadrez na rede pública 
de ensino do Município de Caldas Novas - GO, e dá outras providências.". Encaminhar às 
comissões para pareceres; 

 

4. Projeto de Lei nº 173/2021, de autoria do Vereador Andrei Barbosa, que "Determina a 
obrigação de emissão de certificado por profissional de engenharia em instalações elétricas e dá 
outras providências.”. Encaminhar às comissões para pareceres; 

 

5. Projeto de Lei nº 174/2021, de autoria do Vereador Josiel dos Cachorros, que “Dispõe sobrea 
criação de animais de grande porte em perímetro urbano no Município de Caldas Novas, e dá 
outras providências.”. Encaminhar às comissões para pareceres; 

 

6. Projeto de Lei nº 175/2021, de autoria do Vereador Hudson Matheus, que "Dispõe sobre 
denominação de Próprio Público que especifica de ´Sede Programa Melhor em Casa - Marina 
Pereira da Silva´ e dá outras providências.". Encaminhar às comissões para pareceres; 
 
7. Decreto Legislativo nº 60/2021, de autoria do Vereador Andrei Barbosa, que "Concede Título 
de Cidadão Honorífico de Caldas Novas à Pessoa Ilustre do Sr. Jacó Coelho.”. Encaminhar à 
CCJ para parecer; 



 

 

 
 

 Matérias de única apreciação: 
 

8. Decreto Legislativo nº 20/2021, de autoria do Vereador Andrei Rocha, subscrito pelo Vereador 
Marinho Câmara, que “Concede Título de Cidadão Honorífico de Caldas Novas à Pessoa Ilustre 
do Sr. Paulo Alexandre Silva Mendonça.”. Leitura do parecer da CCJ, única discussão e única 
votação; 
 
9. Decreto Legislativo nº 52/2021, de autoria do Vereador Rodrigo Lima, que "Concede Título de 
Cidadã Honorífica de Caldas Novas à Pessoa Ilustre da Sra. Simone Oliveira.". Leitura do parecer 
da CCJ, única discussão e única votação; 
 
10. Decreto Legislativo nº 53/2021, de autoria do Vereador Daniel Caldeira, que "Concede 
Título de Cidadão Honorífico de Caldas Novas à Pessoa Ilustre do Sr.  Franquinaldo Ferreira 
Torres Martins, conhecido como ´Frank Torres´.". Leitura do parecer da CCJ, única discussão e 
única votação; 
 
11. Decreto Legislativo nº 54/2021, de autoria do Vereador Gilmar Engenheiro, que “Concede 
Título de Cidadão Honorífico de Caldas Novas à Pessoa Ilustre do Sr. João Campos de Araújo.”. 
Leitura do parecer da CCJ, única discussão e única votação; 
 
12. Decreto Legislativo nº 55/2021, de autoria do Vereador Daniel Caldeira, que "Concede 
Título de Cidadão Honorífico de Caldas Novas à Pessoa Ilustre do Sr.  Denílson Alves Vieira.". 
Leitura do parecer da CCJ, única discussão e única votação; 

 

13. Decreto Legislativo nº 56/2021, de autoria do Vereador Weuller Gonçalves, que "Concede 
Título de Cidadão Honorífico de Caldas Novas à Pessoa Ilustre do Sr. Marcelo Rodrigues De 
Oliveira.". Leitura do parecer da CCJ, única discussão e única votação; 
 
14. Decreto Legislativo nº 57/2021, de autoria do Vereador Geraldo Pimenta, que "Concede 
Título de Cidadão Honorífico de Caldas Novas à Pessoa Ilustre do Dr. Gustavo Carlos Ferreira.”. 
Leitura do parecer da CCJ, única discussão e única votação; 
 
15. Decreto Legislativo nº 58/2021, de autoria do Vereador Geraldo Pimenta, que “Concede 
Título de Cidadão Honorífico de Caldas Novas à Pessoa Ilustre do Sr.  Ronan Martins Maia.”. 
Leitura do parecer da CCJ, única discussão e única votação; 
 
16. Decreto Legislativo nº 59/2021, de autoria do Vereador Hudson Matheus, que "Concede 
Título de Cidadão Honorífico à Personalidade do Sr. Ari Borges Figueiredo Filho.". Leitura do 
parecer da CCJ, única discussão e única votação; 

 

 

 Matérias para 1ª apreciação: 
 

17. Projeto de Lei Complementar nº 22/2021, de autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe 
sobre a isenção do IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE IMÓVEIS – ISTI, quando do primeiro 



 

 

registro de imóveis objetos de programas de Regularização Fundiária Urbana De Interesse 
Social (REURB-S), e dá outras providências.”. Leitura dos pareceres, 1ª discussão e 1ª votação; 
 
18. Projeto de Lei nº 158/2021, de autoria do Vereador Josiel dos Cachorros, que “Declara de 
Utilidade Pública a Associação Rodas e Motores Autênticos - ARMA.”. Leitura dos pareceres, 1ª 
discussão e 1ª votação; 
 
19. Projeto de Lei nº 159/2021, de autoria do Vereador Marinho Câmara, que "Dispõe sobre 
a criação da Medalha Enoc Correia da Silva, dedicada aos Servidores Públicos Municipais 
Aposentados, em reconhecimento aos serviços prestados á Administração Municipal durante o 
tempo de exercícios de suas funções, e dá outras providencias.". Leitura dos pareceres, 1ª 
discussão e 1ª votação; 
 
20. Projeto de Lei nº 162/2021, de autoria do Vereador Marinho Câmara, que "Dispõe sobre 
o Programa Mulher Independente, destinado ao apoio na geração de emprego e renda às 
mulheres em situações de violência doméstica e familiar, e dá outras providências.". Leitura dos 
pareceres, 1ª discussão e 1ª votação; 
 
21. Projeto de Lei nº 163/2021, de autoria do Vereador Hudson Matheus, que "Determina que 
as Autarquias, Departamentos, Superintendências, Secretarias e Concessionárias de serviços 
públicos, no Município de Caldas Novas, divulguem em boletos, faturas de consumo e similares, 
os números de emergência para casos de ocorrência de violência doméstica e familiar.". Leitura 
dos pareceres, 1ª discussão e 1ª votação; 
 

 

 Matérias para 2ª apreciação: 
 

22. Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº 5/2021, de autoria de todos os vereadores, que 
“Acrescenta artigos à Lei Orgânica do Município de Caldas Novas-GO, e determina outras 
providências.”. 2ª discussão e 2ª votação; 
 
 

 Requerimentos: 
 

23. Leitura, discussão e votação única dos requerimentos: 

 888/2021, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando restauração, 
limpeza e reposição das traves de gol da quadra da praça do Centro Comunitário Acejuv, no 
Bairro Santa Efigênia; 

 889/2021, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando restauração da 
academia e poda da grama na Praça Vigilato Gonçalves Pinheiro, no Setor Santa Efigênia; 

 890/2021, de autoria do gabinete do Vereador Daniel Caldeira, solicitando operação tapa 
buraco na Avenida D, esquina com Rua 67, no Setor Itaguaí II; 

 891/2021, de autoria do gabinete do Vereador Daniel Caldeira, solicitando a realização de 
concurso público a fim de proceder com o preenchimento das vagas existentes no município; 

 892/2021, de autoria do gabinete do Vereador Daniel Caldeira, solicitando, com urgência, a 
convocação dos candidatos aprovados nos concursos públicos; 



 

 

 893/2021, de autoria do gabinete do Vereador Everton Jamal, solicitando recapeamento no 
Setor Holiday; 

 894/2021, de autoria do gabinete do Vereador Gimar Martins, solicitando a construção de um 
estacionamento no espaço entre o Cemitério Jesus de Nazaré e a rodovia que liga Caldas Novas 
a Ipameri; 

 895/2021, de autoria do gabinete do Vereador Hudson Matheus, solicitando patrolamento, 
cascalhamento e limpeza de toda extensão da Rua 2 do Setor Universitário; 

 898/2021, de autoria do gabinete do Vereador João Henrique, solicitando operação tapa 
buraco em toda extensão da Rua 1 do Setor Itaici II; 

 899/2021, de autoria do gabinete do Vereador João Henrique, solicitando operação tapa 
buraco em toda extensão da Rua R73 do Setor Mansões das Águas Quentes; 

 900/2021, de autoria do gabinete do Vereador João Henrique, solicitando limpeza e roçagem 
do mato em todo o Bairro Jardim Vitória; 

 901/2021, de autoria do gabinete do Vereador Professor Rodrigo, solicitando a construção de 
praça de lazer e academia ao ar livre no Setor Caldas d’Oeste; 

 902/2021, de autoria do gabinete do Vereador Rodrigo Lima, solicitando redutor de velocidade 
ou quebra molas na Avenida JK, na altura da Quadra 10 e Lote 32, no Setor Bandeirante; 

 903/2021, de autoria do gabinete do Vereador Rodrigo Lima, solicitando roçagem e poda das 
árvores em toda extensão do canteiro da Avenida Lindóias, no Setor Caldas d’Oeste; 

 904/2021, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, solicitando operação tapa buraco 
e manutenção das vias públicas do Setor Popular; 

 905/2021, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, solicitando limpeza e manutenção 
dos terrenos não edificados no Setor Popular; 

 906/2021, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, solicitando ao Procon que execute 
ação conjunta de fiscalização entre o órgão e a Anatel quanto a qualidade do sinal ofertado pelas 
operadoras de celular em nosso município; 
 
 

 Tribuna Livre: 
 

24. Sra. Wanessa da Silva Rocha 
  Assunto: Criação de Conselhos. 
 
 
Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, aos três dias do 
mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um (03/12/2021). 

 
 

 
Vereador Marinho Câmara 

Presidente da Câmara Municipal de Caldas Novas – GO 
Biênio 2021/2022 


