
 

 

Pauta da 2ª Sessão Ordinária do mês de agosto de 2022, da Câmara Municipal 
de Caldas Novas, a ser realizada no dia 03/08/2022, 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 114/2022, de autoria do Executivo Municipal, que "Dispõe sobre a criação do 
Conselho Municipal de Esporte e Lazer, Institui a Conferência Municipal de Esporte e Lazer, cria 
o Fundo Municipal de Esporte e Lazer do Município de Caldas Novas – Goiás, e dá outras 
providências.". Encaminhar às comissões para pareceres; 

 

2. Projeto de Lei nº 115/2022, de autoria dos vereadores Marinho Câmara e Gilmar Martins, que 
“Denomina-se a sede do CAPSI- Centro de Atenção Psicossocial Infanto Juvenil de ´CAPSI 
Infantojuvenil Edi Pimenta Carneiro´.”. Encaminhar às comissões para pareceres; 

 

 
 Matérias para 1ª apreciação: 

 
3. Projeto de Lei Complementar nº 21/2022, de autoria do Executivo Municipal, que "Estabelece 
o vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias, 
repassados pela União ao Município de Caldas Novas, conforme a Emenda Constitucional nº 
120, de 5 de maio de 2022.". Leitura dos pareceres, 1ª discussão e 1ª votação; 
*Proveniente de Requerimento de Urgência Especial 

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

 
6. 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.”. 1ª discussão e 1ª 
votação; 
*Projeto estava com vistas ao Vereador Hudson Matheus 



 

 

 
7. Projeto de Lei nº 66/2022, de autoria do Vereador Geraldo Pimenta, que “Dispõe sobre a 
prioridade de atendimento em equipamentos públicos de saúde para mulheres vítimas de 
violência doméstica e familiar e dá outras providências.”. Leitura dos pareceres, 1ª discussão e 
1ª votação; 
 
8. Projeto de Lei nº 67/2022, de autoria do Vereador Claudinho Costa, que “Dispõe sobre a 
alteração de denominação da Rua 6, do Setor Jardim Jussara, no Município de Caldas Novas, 
para Rua Juvenil Alves dos Santos.”. Leitura dos pareceres, 1ª discussão e 1ª votação; 
 
9. Projeto de Lei nº 68/2022, de autoria do Vereador Paulo da Laranja, que "Institui a Semana 
Municipal dos Colecionadores, Atiradores e Caçadores - CAC's - no Município de Caldas 
Novas/GO, e dá outras providencias.”. Leitura dos pareceres, 1ª discussão e 1ª votação; 
 
10. Projeto de Lei nº 69/2022, 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.”. Leitura dos pareceres, 1ª discussão e 
1ª votação; 
 
11. Projeto de Lei nº 71/2022, de autoria do Vereador Professor Rodrigo, que "Institui a Política 
Municipal de Implementação de Energia Solar nos Prédios Públicos do Município de Caldas 
Novas, e dá outras providências.". Leitura da Certidão, 1ª discussão e 1ª votação; 
 
12. Projeto de Lei nº 72/2022, de autoria do Vereador Josiel dos Cachorros, que “Proíbe 
nomeação e exercício de cargo, emprego ou função pública por pessoa condenada pelo crime 
de maus-tratos contra animais no âmbito do Município de Caldas Novas-GO e dá outras 
providencias.”. Leitura dos pareceres, 1ª discussão e 1ª votação; 

 

13. 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.”. Leitura dos pareceres, 1ª discussão e 1ª votação; 

 

14. Projeto de Lei nº 82/2022, de autoria do Vereador João Muniz, que “Dispõe sobre a 
inserção de mecanismos, instrumentos e assistência psicológica para crianças e adolescentes 
vítimas de violência doméstica nas Escolas da Rede Pública de Ensino, nos Centros de 
Acolhimento e nas Unidades Básicas de Saúde no âmbito do Município de Caldas Novas e dá 
outras providências.”. Leitura dos pareceres, 1ª discussão e 1ª votação; 

 

15. 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.". Leitura dos pareceres, 1ª discussão e 1ª votação; 
 
16. Projeto de Lei nº 101/2022, de autoria do Executivo Municipal, que “Autoriza a abertura de 
créditos adicionais suplementares ao Orçamento Geral do Município e dá outras providências.” 
(15% para reforço das dotações). Leitura dos pareceres, 1ª discussão e 1ª votação; 
 



 

 

17. Projeto de Lei nº 105/2022, de autoria do Vereador Hudson Matheus, que "Prevê validade 
indeterminada a laudo que ateste o Transtorno do Espectro Autista — TEA a Síndrome de Down 
e outras deficiências de caráter permanente para fim de garantir os direitos e obtenção de 
benefícios de saúde, educação, esporte e assistência social, destinados às pessoas com 
deficiência no âmbito do município de Caldas Novas.". Leitura dos pareceres, 1ª discussão e 1ª 
votação; 

 

 

 Matérias para 2ª apreciação: 
 

18. Projeto de Lei Complementar nº 21/2022, de autoria do Executivo Municipal, que 
"Estabelece o vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a 
Endemias, repassados pela União ao Município de Caldas Novas, conforme a Emenda 
Constitucional nº 120, de 5 de maio de 2022.". 2ª discussão e 2ª votação; 
*Proveniente de Requerimento de Urgência Especial 

 

 
 Requerimentos: 
 

19. Leitura, discussão e votação única dos requerimentos: 

 409/2022, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando operação tapa 
buraco em toda extensão da Avenida das Palmeiras, no Jardim Prive das Caldas; 

 410/2022, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando operação tapa 
buraco em toda extensão das ruas 10 e 12, do Setor Caldas d’Oeste; 

 411/2022, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho Costa, solicitando pavimentação 
asfáltica no Setor Residencial Primavera I; 

 412/2022, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho Costa, solicitando patrolamento, 
cascalhamento, roçagem e iluminação pública em leds em toda extensão da Rua 15 do Setor 
Jardim Esmeralda; 

 413/2022, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho Costa, solicitando pista de cooper 
na Avenida Marginal, no Setor Bela Vista; 

 414/2022, de autoria do gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, solicitando contratação de 
médico cardiologista; 

 415/2022, de autoria do gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, solicitando reformulação do 
horário de vacinação; 

 416/2022, de autoria do gabinete do Vereador Rodrigo Lima, solicitando envio de projeto para 
recomposição salarial de 9,04% das perdas salariais inerentes à administração anterior do 
Prefeito Evando Magal; 

 417/2022, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, solicitando demarcação da 
sinalização horizontal e vertical das lombadas em todo o município; 

 418/2022, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, solicitando pavimentação asfáltica 
no Setor Portal das Águas I, em especial à Avenida D; 

 419/2022, de autoria do gabinete do Vereador Marinho Câmara, solicitando pintura do quebra 
mola localizado na Avenida Araxá, sentido Serrinha, nas proximidades do Colégio Delcídio do 
Amaral (antigo Século XXI), bem como a devida colocação de placas informativas; 



 

 

 420/2022, de autoria do gabinete do Vereador Marinho Câmara, solicitando implantação de 
semáforos no cruzamento da Avenida Coronel Bento de Godoy e Rua 11, tendo como referência 
as lojas América Tintas e Pneuap. 
 
 

 Tribuna Livre: 
 

20. Sr. Hamilton Quadros, 
  Assunto: agradecimentos aos vereadores. 
 
 
 
Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, aos dois dias do 
mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois (02/08/2022). 

 
 
 

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