
 

 

Pauta da 1ª Sessão Ordinária do mês de abril de 2022, da Câmara Municipal 
de Caldas Novas, a ser realizada em 05/04/2022, nesta Casa de Leis. 
 
 

 Abertura: 
 
Leitura de um versículo da Bíblia; 
 
Execução do Hino Nacional; 
 
Aprovação da Ata da sessão anterior; 
 
 

 Matérias de apreciação especial: 
 
1. Requerimento de Criação de CEI – Comissão Especial de Inquérito – de autoria do gabinete 
do Vereador Daniel Caldeira, com subscrição dos vereadores Everton Jamal, Gilmar Engenheiro, 
Gilmar Martins, Rodrigo Lima e Weuller Gonçalves, com a finalidade de investigar possíveis 
indícios de irregularidades na compra de um veículo Spin para a Secretaria de Saúde; 

 

 

 Matérias para leitura: 
 

2. Projeto de Lei nº 32/2022, de autoria do Vereador Josiel dos Cachorros, que "Dispõe sobre a 
instalação de duchas higiênicas em banheiros de uso coletivo nos órgãos públicos e privados.". 
Encaminhar às comissões para pareceres; 

 
3. Projeto de Lei nº 33/2022, de autoria do Vereador Josiel dos Cachorros, que “Dispõe sobre a 
criação do espaço pet em estabelecimentos comerciais no Município de Caldas Novas, 
estabelece normas de higiene e dá outras providencias.”. Encaminhar às comissões para 
pareceres; 

 

4. Projeto de Lei nº 35/2022, de autoria do Executivo Municipal, que “Revoga a Lei Municipal nº. 
1.669/2009 e Dispõe sobre o pagamento de débitos ou obrigações do Município de Caldas 
Novas/GO, nos Termos do art.100, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal, decorrentes de decisões 
judiciais, considerados de pequeno valor (RPV), e determina outras providências.”. Encaminhar 
às comissões para pareceres; 

 

5. Projeto de Lei nº 36/2022, de autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre abertura de 
crédito adicional especial ao orçamento vigente e dá outras providências.” (Fumpod). 
Encaminhar às comissões para pareceres; 

 

6. Projeto de Lei nº 38/2022, de autoria do Vereador Rodrigo Lima, que “Altera a Lei Municipal 
nº 3.243, de 28 de outubro de 2021.”. Encaminhar às comissões para pareceres; 

 

 



 

 

 Matérias para 1ª apreciação: 
 
7. Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº 174/2021, de autoria do Vereador Daniel Caldeira. 
1ª discussão e 1ª votação; 
 
8. Projeto de Lei nº 174/2021, de autoria do Vereador Josiel dos Cachorros, que “Dispõe sobre 
a criação de animais de grande porte em perímetro urbano no Município de Caldas Novas, e dá 
outras providências.”. 1ª discussão e 1ª votação; 
*PL estava com vistas ao Vereador Weuller Gonçalves 

 
9. Projeto de Lei nº 7/2022, de autoria do Vereador Josiel dos Cachorros, que “Autoriza a 
concessão de auxílio transporte aos estudantes de curso superior e técnico, e dá outras 
providências.”. 1ª discussão e 1ª votação; 
*PL estava com vistas ao Vereador Andrei Barbosa 

 
10. Projeto de Lei nº 14/2022, de autoria do Vereador Gilmar Engenheiro, que "Dispõe sobre 
a isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU para as igrejas de qualquer culto que 
funcionam em móveis alugados.". Leitura dos pareceres, 1ª discussão e 1ª votação; 
 
11. Projeto de Lei nº 17/2022, de autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre abertura 
de crédito adicional suplementar e crédito adicional especial ao orçamento vigente e dá outras 
providências." (Finisa). 1ª discussão e 1ª votação; 
*PL estava com vistas ao Vereador Weuller Gonçalves 

 
12. Projeto de Lei nº 20/2022, de autoria do Vereador Hudson Matheus, que "Institui o sistema 
informativo QR Code no Município de Caldas Novas e dá outras providências.". Leitura dos 
pareceres, 1ª discussão e 1ª votação; 
 
13. Projeto de Lei nº 21/2022, de autoria do Vereador Paulo da Laranja, que "Dispõe sobre a 
autorização legislativa para criação, instalação e funcionamento de Feira Livre Caminho do Lago, 
na Rua CL 07, Quadra 31, do Setor Caminho do Lago, e dá outras providências.". Leitura dos 
pareceres, 1ª discussão e 1ª votação; 

  
14. Projeto de Lei nº 39/2022, de autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre 
autorização para o Departamento Municipal de Água e Esgoto de Caldas Novas/Go - Demae, 
firmar convênio com a UNIMED - Confederação Nacional das Cooperativas Médicas e determina 
outras providências.” 1ª discussão e 1ª votação; 
*Projeto oriundo da PLC 21/2021 

 

 

 Matérias para 2ª apreciação: 
 
15. Projeto de Lei nº 11/2022, de autoria do Vereador Hudson Matheus, que "Dispõe sobre a 
criação do Cicloturismo na Estância Turística de Caldas Novas, e dá outras providências.". 2ª 
discussão e 2ª votação; 

 

 



 

 

 Requerimentos: 
 

16. Leitura, discussão e votação única dos requerimentos: 

 150/2022, de autoria do gabinete do Vereador Paulo da Laranja, solicitando operação tapa 
buracos no Setor Jardim Brasil; 

 151/2022, de autoria do gabinete do Vereador Paulo da Laranja, solicitando operação tapa 
buracos no Setor Residencial Santa Clara; 

 152/2022, de autoria do gabinete do Vereador Paulo da Laranja, solicitando construção de 
ponte na travessia dos setores Jardim Privé e Caminho do Lago; 

 155/2022, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando aquisição de 
uniformes, tablets e EPIs aos agentes comunitários de saúde; 

 156/2022, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando operação tapa 
buracos em toda extensão da Rua A, no Setor Serrinha; 

 157/2022, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando operação em toda 
extensão das ruas 3 e 4 do Setor Serrinha; 

 158/2022, de autoria do gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, solicitando instalação de 
banheiro com lavabo no ponto dos fretistas, localizado na Alameda do Contorno, Centro; 

 159/2022, de autoria do gabinete do Vereador Gilmar Martins, solicitando realização de um 
leilão público para desfazer de sucatas, veículos, máquinas e equipamentos que estão sem 
condições de uso pela Administração Municipal; 

 160/2022, de autoria do gabinete do Vereador Josiel dos Cachorros, solicitando implantação 
de lombada (quebra-molas) na Rua Augusto de Gonzaga Menezes, Quadra 13, Lote 17, Jardim 
Serrano; 

 161/2022, de autoria do gabinete do Vereador Josiel dos Cachorros, solicitando cobertura da 
quadra de esportes da Escola Municipal Feliciana Ivo Pereira; 

 162/2022, de autoria do gabinete do Vereador João Muniz, solicitando, com urgência, roçagem 
do mato e limpeza em frente ao Filozão, no  
Setor Itanhangá II; 

 163/2022, de autoria do gabinete do Vereador João Muniz, solicitando operação tapa buracos 
em toda extensão da Avenida das Palmeiras, no Setor Jardim Privê das Caldas; 

 164/2022, de autoria do gabinete do Vereador João Muniz, solicitando roçagem do mato e 
limpeza da Avenida Araxá, Quadra 5, no Setor Serrinha; 

 165/2022, de autoria do gabinete do Vereador Marinho Câmara, solicitando implantação de 
lombada (quebra-molas) na Avenida B, Quadra 195, no Setor Mansões das Águas Quentes, nas 
proximidades do Condomínio Del Rey; 

 166/2022, de autoria do gabinete do Vereador Marinho Câmara, solicitando recapeamento da 
Avenida B, Quadra 195, no Setor Mansões das Águas Quentes; 

 167/2022, de autoria do gabinete do Vereador Professor Rodrigo, solicitando operação tapa 
buracos no Setor Jardim Serrano; 

 168/2022, de autoria do gabinete do Vereador Rodrigo Lima, solicitando recuperação e 
sinalização de todos os quebra-molas da Avenida C do Setor Itaguaí III; 

 169/2022, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, solicitando manutenção e 
recuperação da malha asfáltica do Setor Itanhangá II; 

 170/2022, de autoria do gabinete do Vereador Hudson Matheus, solicitando, com urgência, 
operação tapa buraco nas imediações do CMEI Lara Rosa, no Setor Holiday; 



 

 

 171/2022, de autoria do gabinete do Vereador Hudson Matheus, solicitando instalação de 
bancos de praça e lixeiras nas imediações do Ginásio De Esportes Agostinho Gonzaga de 
Menezes; 

 172/2022, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho Costa, solicitando limpeza, retirada 
de entulhos, roçagem, revitalização da iluminação pública e sinalização vertical e horizontal de 
todas as vias do Setor Mansões das Águas Quentes; 

 173/2022, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho Costa, solicitando sinalização de 
trânsito horizontal e vertical, operação tapa buraco e recapeamento das vias de acesso a todas 
as escolas; 

 174/2022, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho Costa, solicitando asfaltamento de 
toda extensão da Avenida Dom Pedro II, no Setor Lagoa Quente; 
 
 

 Tribuna Livre: 
 

17. Sr. Jorge Arnaldo de Paula 
  Assunto: Interesse dos servidores públicos, falta de equipamentos e condições de 
trabalho, atraso nos pagamentos. 
 
 
Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, aos quatro dias 
do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois (04/04/2022). 

 
 
 
 
 

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

Biênio 2021/2022 
 

 

                                           

 


