
 

 

Pauta da 3ª Sessão Ordinária do mês de dezembro de 2021, da Câmara 
Municipal de Caldas Novas, a ser realizada em 08/12/2021, 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 176/2021, de autoria do Executivo Municipal, que “Autoriza a Administração 
Municipal a conceder auxílio financeiro através da Fundação Dom Pedro II ao Programa 
Educacional Bombeiro Mirim – PROEBOM, e dá outras providências.”. Encaminhar às comissões 
para pareceres; 

 

2. Projeto de Lei nº 177/2021, de autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre autorização 
à administração municipal conceder auxílio financeiro ao 26º BPM – Batalhão Polícia Militar de 
Caldas Novas, para a reativação do Programa Polícia Mirim no município de Caldas Novas, e dá 
outras providências.”. Encaminhar às comissões para pareceres; 

 

3. Projeto de Lei nº 178/2021, de autoria do Executivo Municipal, que "Dispõe sobre a 
competência para a execução de políticas, ações e serviços públicos de esterilização, bem como 
de controle reprodutivo e populacional de cães e gatos; altera as Leis Municipais 2.082/2014 e 
2.084/2014, e dá outras providências.". Encaminhar às comissões para pareceres; 

 

4. Projeto de Lei nº 179/2021, 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 180/2021, de autoria do Executivo Municipal, que “Autoriza o município a 
firmar convênio com a Instituição Integra – Faculdades Integradas da América do Sul – Polo de 
Caldas Novas/GO e dá outras providências.”. Encaminhar às comissões para pareceres; 
 
6. Decreto de Lei nº 64/2021, de autoria do Vereador Professor Rodrigo, que “Concede Título de 
Cidadão Honorífico de Caldas Novas à Pessoa Ilustre do Sr. Antônio Cunha Sobrinho.". 
Encaminhar à CCJ para parecer; 

 

7. Decreto de Lei nº 65/2021, de autoria do Vereador Gilmar Engenheiro, que “Concede Título 
de Cidadão Honorífico de Caldas Novas à Pessoa Ilustre do Sr. Nivaldo José Araújo.”. 
Encaminhar à CCJ para parecer; 



 

 

 

8. Decreto de Lei nº 66/2021, de autoria do Vereador Andrei Barbosa, que “Concede Título de 
Cidadão Honorífico de Caldas Novas à Pessoa Ilustre do Sr. José Luiz de Souza.”. Encaminhar 
à CCJ para parecer; 

 

9. Decreto de Lei nº 67/2021, de autoria do Vereador Andrei Barbosa, que "Concede Título de 
Cidadão Honorífico de Caldas Novas à Pessoa Ilustre do Sr. Sílvio José Gonçalves.”. 
Encaminhar à CCJ para parecer; 
 
 

 Matérias para 1ª apreciação: 
 

10. Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº 153/2021, de autoria da CCJ, que “Modifica o 
Parágrafo Único do art. 1º.”. 1ª discussão e 1ª votação; 
 
11. Projeto de Lei nº 153/2021, de autoria do Vereador Josiel dos Cachorros, que “Dispõe 
sobre a criação do PROGRAMA VALE GÁS, para distribuir gás em botijão – GLP (gás liquefeito 
de petróleo), ou disponibilizar vale gás às famílias em   situação de maior vulnerabilidade social   
no Município de Caldas Novas – GO, e determina outras providências.”. 1ª discussão e 1ª 
votação; 
 
12. Projeto de Lei nº 154/2021, de autoria do Vereador Weuller Gonçalves, que "Institui, no 
âmbito do Município de Caldas Novas, a Comenda Sebastião Lopes Galvão, Dia do Mecânico.". 
1ª discussão e 1ª votação; 
 

 

 Matérias para 2ª apreciação: 
 

13. Emenda Modificativa e Aditiva ao Projeto de Lei nº 164/2021, de autoria do Vereador 
Marinho Câmara, que “Altera e acrescenta dispositivos ao Projeto de Lei nº 164/2021". 2ª 
discussão e 2ª votação; 
 
14. Projeto de Lei nº 164/2021, de autoria do Executivo Municipal, que “Altera e acrescenta 
dispositivos à Lei nº. 3.200 de 12 de agosto de 2021 da Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO, 
para o exercício de 2022.”. 2ª discussão e 2ª votação; 

 

 

 Requerimentos: 
 

15. Leitura, discussão e votação única dos requerimentos: 

 897/2021, de autoria do gabinete do Vereador Hudson Matheus, solicitando a retomada das 
obras do CEU – Centro de Artes e Esportes Unificados – localizado no Bairro Itanhangá, ao lado 
do Colégio Goyás, além de informações acerca de sua finalização; 

 921/2021, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando limpeza e poda do 
canteiro central da Rua Mirian Caixeta Bandeira, no Bairro Tangará; 



 

 

 922/2021, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando o patrolamento da 
Rua 75 do Bairro Mansões das Águas Quentes; 

 923/2021, de autoria do gabinete do Vereador Daniel Caldeira, solicitando operação tapa 
buraco na Rua RP-8, Quadra 1, Lote 3, no Residencial Primavera; 

 924/2021, de autoria do gabinete do Vereador Gilmar Martins, solicitando o planejamento com 
a relação das obras a serem executadas pela Administração Pública no ano de 2022; 

 925/2021, de autoria do gabinete do Vereador Gilmar Martins, solicitando relação dos devidos 
valores arrecadados pela Taxa do Lixo; 

 926/2021, de autoria do gabinete do Vereador João Henrique, solicitando roçagem do mato 
em todo o Setor Belvedere; 

 927/2021, de autoria do gabinete do Vereador João Henrique, solicitando roçagem do mato e 
limpeza das vias dos setores Portal das Águas Quentes 1 e 2; 

 928/2021, de autoria do gabinete do Vereador Rodrigo Lima, solicitando patrolamento e 
cascalhamento nas ruas do Setor Jardim Vitória; 

 929/2021, de autoria do gabinete do Vereador Rodrigo Lima, solicitando recapeamento 
asfáltico na Rua Leonel Fleury, no Setor Parque Real; 

 930/2021, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, solicitando operação tapa buraco 
e manutenção das vias públicas do Setor Serrinha; 

 931/2021, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, solicitando limpeza e manutenção 
dos terrenos não edificados no Setor Serrinha; 

 932/2021, de autoria do gabinete do Vereador Ronan Maia, solicitando a construção de novas 
salas de aula. 
 
 
Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, aos sete dias do 
mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um (07/12/2021). 

 
 
 

 
Vereador Marinho Câmara 

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


