
 

 

Pauta da 1ª Sessão Ordinária do mês de junho de 2022, da Câmara Municipal 
de Caldas Novas, a ser realizada em 07/06/2022, nesta Casa de Leis. 
 
 

 Abertura: 
 
Leitura de um versículo da Bíblia; 
 
Execução do Hino Nacional; 
 
Aprovação da Ata da sessão anterior; 
 
Disponibilização dos balancetes de prestação de contas desta Casa referente aos meses de 
janeiro a abril de 2022, já protocolados junto ao TCM; 
 
 

 Matéria de apreciação especial: 
 

1. Requerimento de Urgência Especial ao Projeto de Lei nº 76/2022, de autoria do Vereador 
Ronan Maia. Leitura, única discussão e única votação; 
 
2. Requerimento de Urgência Especial ao Projeto de Lei nº 94/2022, de autoria do Executivo 
Municipal. Leitura, única discussão e única votação; 
 
 

 Matérias para leitura: 
 

3. Projeto de Lei Complementar nº 18/2022, de autoria do Vereador Weuller Gonçalves, que 
"Altera e acrescenta os parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º ao artigo 10 da Lei Complementar nº 021/2014, 
de 03 de julho de 2014.". Encaminhar às comissões para pareceres; 

 
4. Projeto de Lei nº 73/2022, de autoria do Executivo Municipal, que “Autoriza o Fundo Municipal 
do Meio Ambiente — FMMA a conceder subvenção e/ou auxílio financeiro à Associação Socorro 
Animal Caldas Novas - SACN, e dá outras providências.”. Encaminhar às comissões para 
pareceres; 
 
5. Projeto de Lei nº 75/2022, de autoria do Vereador Geraldo Pimenta, que "Dispõe sobre a 
obrigatoriedade das escolas públicas e privadas, no âmbito municipal, a disponibilizarem 
cadeiras em locais determinados aos portadores de transtorno de déficit de tenção e 
hiperatividade - TDAH.”. Encaminhar às comissões para pareceres; 
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6. Projeto de Lei nº 76/2022, de autoria do Vereador Ronan Maia, que "Declara de Utilidade 
Pública o Conselho Comunitário de Segurança em Caldas Novas - GO.". Encaminhar às 
comissões para pareceres; 

 

7. Projeto de Lei nº 77/2022, de autoria do Vereador Marinho Câmara, que "Institui no Calendário 
de Eventos do Município de Caldas Novas – GO, o Mês de Conscientização ao Enfrentamento 
à Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes no Município de Caldas Novas/GO, e dá 
outras providencias.”. Encaminhar às comissões para pareceres; 

 

8. Projeto de Lei nº 78/2022, de autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre abertura de 
crédito adicional especial ao orçamento vigente e dá outras providências.”. Encaminhar às 
comissões para pareceres; 

 

9. Projeto de Lei nº 79/2022, de autoria dos vereadores Marinho Câmara e Gilmar Martins, que 
“Denomina-se ´Sub-Estação Rodoviária Achiles Gonzaga de Menezes´ a nova sub-estação em 
Caldas Novas.”. Encaminhar às comissões para pareceres; 

 

10. Projeto de Lei nº 80/2022, de autoria do Vereador João Muniz, que “Determina o 
oferecimento de atendimento odontológico em todas as UBS e UPA do município de Caldas 
Novas, dá outras providencias.”. Encaminhar às comissões para pareceres; 

 

11. Projeto de Lei nº 81/2022, de autoria do Vereador Professor Rodrigo, que "Altera a Lei 
Municipal nº 2.934, de 27 de agosto de 2019.". Encaminhar às comissões para pareceres; 

 

12. Projeto de Lei nº 83/2022, de autoria do Vereador Claudinho Costa, que “Institui o Hino 
Oficial do município de Caldas Novas e dá outras providências.”. Encaminhar às comissões para 
pareceres; 

 

13. Projeto de Lei nº 86/2022, de autoria dos vereadores Andrei Barbosa e Hudson Matheus, 
que “Concede o título de Utilidade Pública à APAC - Associação de Pais e Amigos do Autista de 
Caldas Novas.”. Encaminhar às comissões para pareceres; 

 

14. Projeto de Lei nº 88/2022, de autoria do Vereador Everton Jamal, que "Obriga bares, 
cafés, quiosques, praças, centros, complexos gastronômicos, restaurantes, casas noturnas, 
casas de eventos e de shows a adotar medidas de auxílio à mulher que se sinta em situação de 
risco.". Encaminhar às comissões para pareceres; 

 

15. Projeto de Lei nº 89/2022, de autoria do Executivo Municipal, que “Autoriza o Poder 
Executivo Municipal a celebrar convênio com a ACICAN – Associação Comercial e Industrial de 
Caldas Novas/GO, para realização do evento denominado 'LIQUIDA TOTAL  
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ACICAN 2022', e determina outras providências.”. Encaminhar às comissões para pareceres; 
 

16. Projeto de Lei nº 90/2022, de autoria do Executivo Municipal, que “Autoriza o Poder 
Executivo Municipal a celebrar convênio com o INSTITUTO VIDA E CIDADANIA (IVC), e 
determina outras providências.”. Encaminhar às comissões para pareceres; 

 

17. Projeto de Lei nº 91/2022, de autoria do Vereador Rodrigo Lima, que "Reconhece, no 
Município de Caldas Novas - Goiás - as atividades de tiro desportivo como caracterizadoras de 
risco e permanente ameaça à integridade física de seus praticantes.". Encaminhar às comissões 
para pareceres; 

 

18. Projeto de Lei nº 92/2022, de autoria do Vereador Rodrigo Lima, que "Reconhece, no 
Município de Caldas Novas - Goiás, as atividades profissionais desempenhadas por Oficiais de 
Justiça, Agentes de Trânsito e Vigilantes Públicos e Privados como caracterizadoras de risco e 
permanente ameaça à integridade física de seus praticantes.". Encaminhar às comissões para 
pareceres; 

 

19. Projeto de Lei nº 93/2022, de autoria do Executivo Municipal, que "Institui o Fundo 
Municipal de Cultura, revoga a Lei Municipal nº 1.945/2013, e dá outras providências.". 
Encaminhar às comissões para pareceres; 

 

20. Projeto de Lei nº 94/2022, de autoria do Executivo Municipal, que “Autoriza o Poder 
Executivo Municipal a celebrar convênio com a Liga Goiana de Ciclismo e determina outras 
providências.". Encaminhar às comissões para pareceres; 
 
21. Decreto Legislativo nº 15/2022, de autoria do Vereador Rodrigo Lima, que "Concede Título 
de Cidadã Honorífica de Caldas Novas à Pessoa Ilustre da Sra. Tathiana Pereira Alves de 
Souza.". Encaminhar à CCJ para parecer; 

 

22. Decreto Legislativo nº 17/2022, de autoria do Vereador Marinho Câmara, que  “Concede 
Título de Cidadão Honorífico de Caldas Novas à Pessoa Ilustre do Sr. Maurício José Fernandes.". 
Encaminhar à CCJ para parecer; 

 

23. Decreto Legislativo nº 18/2022, de autoria do Vereador Claudinho Costa, que “Concede 
Título de Cidadã Honorífica de Caldas Novas à Pessoa Ilustre da Sra. Teresa Cristina Rosa 
Domingues Amaral.”. Encaminhar à CCJ para parecer; 
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 Matérias de única apreciação: 

 
24. Projeto de Resolução nº 3/2022, de autoria da Mesa Diretora, que “Autoriza o Presidente 
da Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, a fazer doação de bem móvel 
pertencente ao Legislativo Municipal, e determina outras providências.” (mesa para Sec. Desenv. 
Rural). Leitura do parecer da CCJ, única discussão e única votação; 

 

 

 Matérias para 1ª apreciação: 
 
25. Emenda Supressiva ao Projeto de Lei nº 32/2022, de autoria do Vereador Professor 
Rodrigo. 1ª discussão e 1ª votação; 
 
26. 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.". 
1ª discussão e 1ª votação; 
*Projeto e emenda estavam com vistas ao Vereador Andrei Barbosa 

 
27. Emenda Supressiva ao Projeto de Lei nº 36/2022, de autoria do Vereador Professor 
Rodrigo. 1ª discussão e 1ª votação; 
 
28. 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). 1ª 
discussão e 1ª votação; 
*Projeto e emenda estavam com vistas ao Vereador Hudson Matheus 

 
29. Projeto de Lei nº 60/2022, de autoria do Executivo Municipal, que “Institui o Programa 
Dinheiro Direto na Escola Municipal, e dá outras providências.”. Leitura da Certidão, 1ª discussão 
e votação; 

 

30. Projeto de Lei nº 61/2022, de autoria do Executivo Municipal, que “Acrescenta dispositivos 
à Lei Municipal nº 560, de 19 de abril de 1995, para instituir isenção do pagamento de tarifa 
referente aos serviços de água e esgoto aos prédios públicos municipais próprios, cedidos ou 
locados que estejam afetados às repartições públicas ou aos serviços públicos da Administração 
Direta e Indireta do Município de Caldas Novas, e dá outras providências.”. Leitura dos 
pareceres, 1ª discussão e votação; 

 

31. Projeto de Lei nº 64/2022, de autoria do Executivo Municipal, que “Autoriza o Fundo 
Municipal do Meio Ambiente - FMMA a conceder subvenção e/ou auxílio financeiro à Associação 
Amigos do Lago Corumbá, e dá outras providências.”. Leitura dos pareceres, 1ª discussão e 
votação; 
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 Requerimentos: 
 

32. Leitura, discussão e votação única dos requerimentos: 

 299/2022, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando operação tapa 
buraco em toda extensão da Rua CL 20, no Bairro Caminho do Lago; 

 300/2022, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando operação tapa 
buraco em toda extensão da Rua Engenheiro Varderci Simão Nascimento, no Parque 
Residencial Holiday; 

 301/2022, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando poda das árvores 
e manutenção dos bancos da Praça H. Lacerda, no Setor Holiday; 

 302/2022, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho Costa, solicitando construção de um 
Centro de Convivência e Saúde, no Setor Mansões das Águas Quentes, nas imediações do 
Clube dos 30; 

 303/2022, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho Costa, solicitando a construção de 
sede própria para a equipe administrativa da Atenção Básica de Saúde; 

 304/2022, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho Costa, solicitando reforma e 
ampliação do CMEI Brenno Paulo Rocha da Fonseca; 

 305/2022, de autoria do gabinete do Vereador Daniel Caldeira, solicitando construção de 
praça com a instalação de uma academia ao ar livre, bem como realização de roçagem do mato 
do campo de futebol no Jardim Tangará; 

 306/2022, de autoria do gabinete do Vereador Daniel Caldeira, solicitando recapeamento 
asfáltico no Residencial Primavera I, bem como a continuação das obras de asfaltamento das 
vias públicas que ainda não receberam este benefício; 

 307/2022, de autoria do gabinete do Vereador Daniel Caldeira, solicitando, em caráter de 
urgência, mutirão de limpeza, com roçada do mato, retirada de entulhos, poda de árvores, 
operação tapa buracos e manutenção da iluminação pública com a troca de lâmpadas e reatores 
queimados, no Setor Parque Real, com atenção especial às praças abandonadas; 

 308/2022, de autoria do gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, solicitando revitalização da 
pavimentação da Rua 17, que liga os setores São José e Itaguaí I; 

 309/2022, de autoria do gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, solicitando revitalização da 
iluminação e calçada da pista de cooper do Setor Itaguaí I, bem como a pavimentação da Rua 
8, rua paralela ao local mencionado; 

 310/2022, de autoria do gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, solicitando construção de 
calçadas nas áreas públicas do município; 

 311/2022, de autoria do gabinete do Vereador Hudson Mateus, solicitando pavimentação 
asfáltica das ruas do Setor Serrinha; 

 312/2022, de autoria do gabinete do Vereador Hudson Mateus, solicitando manutenção e 
substituição das lâmpadas da iluminação pública de todas as ruas do Setor Jardim Privé das 
Caldas, no Conjunto Habitacional Terezinha Palmerston; 

 313/2022, de autoria do gabinete do Vereador João Muniz, solicitando operação tapa buraco 
em toda extensão da Rua 5, no Setor Serrinha; 
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 314/2022, de autoria do gabinete do Vereador João Muniz, solicitando roçagem e limpeza do 
mato em todos os lotes baldios da Avenida Roberto Pinheiro de Castro, no Setor Serrinha; 

 315/2022, de autoria do gabinete do Vereador Marinho Câmara, solicitando aumento salarial 
dos conselheiros tutelares de Caldas Novas; 

 316/2022, de autoria do gabinete do Vereador Marinho Câmara, solicitando abertura de 
concurso público para Guarda Civil Municipal; 

 317/2022, de autoria do gabinete do Vereador Marinho Câmara, solicitando implantação de 
redutor de velocidade (quebra molas) e sinalização com placas na Rua 2 do Setor Bandeirante, 
em frente ao Colégio Vetor e em frente à Escolinha de Futebol Sport Caldas, bem como 
implantação de placas informativas de mão única e contra mão nas esquinas; 

 318/2022, de autoria do gabinete do Vereador Paulo da Laranja, solicitando inclusão da Praça 
Automobilística João Viturino no roteiro turístico de Caldas Novas; 

 319/2022, de autoria do gabinete do Vereador Rodrigo Lima, solicitando redutor de velocidade 
(quebra molas) na Rua CL 10, esquina com a Avenida Caminho do Lago, no Setor Caminho do 
Lago; 

 320/2022, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, solicitando cascalhamento e 
patrulhamento das vias urbanas não pavimentadas, bem como a limpeza, manutenção e 
roçagem dos imóveis urbanos não edificados do Setor Primavera I; 

 321/2022, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, solicitando, em caráter de 
urgência, a manutenção e/ou recuperação da malha asfáltica da Avenida Caminho do Lago. 
 
 
 
Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, aos seis dias do 
mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois (06/06/2022). 

 
 
 

 
 

 
 
 

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

Biênio 2021/2022 


