
 

 

Pauta da 3ª Sessão Ordinária do mês de outubro de 2021, da Câmara Municipal de Caldas Novas, a ser realizada 

em 06/10/2021, 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 Complementar nº 19/2021, de autoria do Executivo Municipal, que "Institui o Regime de 

Previdência Complementar no âmbito do Município de Caldas Novas/GO; fixa o limite máximo para a concessão 

de aposentadorias e pensões pelo regime de previdência de que trata o art. 40 da Constituição Federal; autoriza a 

adesão a plano de benefícios de previdência complementar; e dá outras providências.". Encaminhar às comissões 

para pareceres; 

 

2. Projeto de Lei nº 146/2021, de autoria do Executivo Municipal, que “Altera a Lei 3.199, de 22 de Junho de 

2021, e dá outras providências.”. Encaminhar às comissões para pareceres; 

 

3. Projeto de Lei nº 147/2021, de autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre a autorização para 

abertura de Crédito Adicional Especial e dá outras providências.”. Encaminhar às comissões para pareceres; 

 

 

➢ Matéria para apreciação escpecial: 

 

4. Requerimento de Urgência Especial ao Projeto de Lei nº 146/2021, de autoria do Executivo Municipal, 

que “Altera a Lei 3.199, de 22 de Junho de 2021, e dá outras providências.”. Leitura, única discussão e única 

votação; 

 

  



 

 

Continuação da Pauta da 3ª Sessão Ordinária do mês de outubro de 2021, da Câmara Municipal de Caldas Novas, 

a ser realizada em 06/10/2021, nesta Casa de Leis. 

 

 

➢ Matérias para 1ª apreciação: 

 

5. Projeto de Lei nº 118/2021, de autoria do Vereador Hudson Matheus, que “Dispõe sobre a instituição, nas 

escolas públicas municipais, de campanha permanente para conscientização dos alunos sobre a temática do lixo 

no município de Caldas Novas.”. Leitura do parecer da CCJ, 1ª discussão e 1ª votação; 

 

6. Projeto de Lei nº 125/2021, de autoria do Executivo Municipal, que “Revoga a Lei Municipal 2.119/2014, 

que “Dispõe sobre a utilização da Ata de Registro de Preço durante sua vigência, por qualquer órgão da 

Administração Pública Municipal que não tenha participação do certame licitatório, e determina outras 

providências.”. Leitura do parecer da CCJ, 1ª discussão e 1ª votação; 

 

7. Projeto de Lei nº 131/2021, de autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre autorização legislativa 

para o Poder Executivo de Caldas Novas, Estado de Goiás, firmar convênio com a instituição CEREA – Centro de 

Recuperação do Alcoólatra de Caldas Novas, e determina outras providências.”. Leitura do parecer da CCJ, 1ª 

discussão e 1ª votação; 

 

8. Projeto de Lei nº 132/2021, de autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre autorização legislativa 

para o poder executivo de Caldas Novas, Estado de Goiás, firmar convênio com a instituição APMF - Associação de 

Pais, Mestres e Funcionários do Colégio Estadual Osmundo Gonzaga Filho, inscrita no CNPJ sob o nº 

31.440.198/0001-58, situada na Rua T, nº 480 – Setor Nova Vila, Caldas Novas – Goiás, e determina outras 

providências.”. Leitura do parecer da CCJ, 1ª discussão e 1ª votação; 

 

➢ Matérias para 2ª apreciação: 

 

9. Projeto de Lei nº 104/2021, de autoria do Vereador Josiel dos Cachorros, que "Autoriza o Poder Executivo 

a implantar atendimento humanizado com triagem feita por psicólogo(a) às mulheres vítimas de violência na 

Delegacia de Polícia da Mulher de Caldas Novas-GO, e dá outras providências.". 2ª discussão e 2ª votação; 

 

10. Projeto de Lei nº 105/2021, de autoria do Vereador Josiel dos Cachorros, que "Dispõe sobre a autorização 

legislativa, nos termos do artigo 34, inciso VIII da Lei Orgânica do Município de Caldas Novas, para criação, 

instalação e funcionamento de Feira Livre na Avenida E, do Setor Estância Itanhangá II, e dá outras providências.". 

2ª discussão e 2ª votação; 
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11. Projeto de Lei nº 115/2021, de autoria do Vereador Andrei Barbosa, que “Proíbe a contratação de pessoas 

condenadas por crimes sexuais contra vulneráveis e dá outras providências.”. 2ª discussão e 2ª votação; 

12. Projeto de Lei nº 116/2021, de autoria do Vereador Hudson Matheus, que “Institui no calendário oficial 

de eventos da cidade de Caldas Novas, o mês de conscientização e inclusão social das pessoas com deficiência, 

denominado Setembro Verde.”. 2ª discussão e 2ª votação; 

13. Projeto de Lei nº 130/2021, de autoria do Executivo Municipal, que “Autoriza o município a celebrar 

convênio com o Centro Social Pró-Família e revoga a Lei Municipal nº 2.034/2013, e determina outras 

providências.”. 2ª discussão e 2ª votação; 

 

➢ Requerimentos: 

14. Leitura, discussão e votação única dos requerimentos: 

• 767/2021, de autoria do gabinete do Vereador Professor Rodrigo, solicitando troca das lâmpadas 

queimadas da Avenida Tiradentes; 

• 781/2021, de autoria do gabinete do Vereador Professor Rodrigo, solicitando revitalização da Unidade 

Básica de Saúde do Povoado de Nossa Senhora de Fátima; 

• 782/2021, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando operação tapa buracos em 

toda extensão da Rua RA-21 do Bairro Recanto de Caldas; 

• 783/2021, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando operação tapa buracos em 

toda extensão da Rua Otacílio de Araújo Lima, no Bairro Santa Efigênia; 

• 784/2021, de autoria do gabinete do Vereador Paulo da Laranja, solicitando atendimento odontológico no 

PAI durante o período noturno; 

• 785/2021, de autoria do gabinete do Vereador Paulo da Laranja, solicitando instalação de equipamentos 

de atividade física no Povoado Nossa Senhora de Fátima; 

• 786/2021, de autoria do gabinete do Vereador Rodrigo Lima, solicitando a complementação da 

iluminação pública em led no Setor Parque Real; 

• 787/2021, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, solicitando implantação de medidas 

moderadoras de tráfego na confluência entre a Avenida das Nações, Avenida Antônio Sanches Fernandes, na 

altura da Rua 17 do Setor Itaguaí; 

• 788/2021, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, solicitando resposta ao requerimento 

2/2021, por parte da Secretaria de Obras, que requer quais as medidas adotadas para a conclusão das obras da 

subestação rodoviária municipal; 
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• 789/2021, de autoria do gabinete do Vereador Hudson Matheus, solicitando lista dos últimos 3 meses 

contendo todos os nome, matrícula, função e salário de todos os servidores efetivos, comissionados, seletivos 

e/ou lotados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. 

 

 

➢ Tribuna Livre: 

 

15. Walacy Lima Sampaio 

  Assunto: Administração Pública 

 

 

Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, aos cinco dias do mês de outubro 

do ano de dois mil e vinte e um (05/10/2021). 

 

 

 

 

Vereador Marinho Câmara 

Presidente da Câmara Municipal de Caldas Novas – GO 

Biênio 2021/2022 


