
 

 

Pauta da 3ª Sessão Ordinária do mês de junho de 2022, da Câmara Municipal de 
Caldas Novas, a ser realizada em 09/06/2022, 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 Complementar nº 20/2022, de autoria do Executivo Municipal, que “Autoriza a 
contratação em razão de necessidade temporária de excepcional interesse público, de pessoal 
para realização das funções inerentes aos cargos de Professor de Educação Física, Professor 
de Dança, Professor de História, Professor de Língua Portuguesa, Professor de Matemática, 
Profissional de Apoio à Educação Infantil, Arquiteto, Assistente Social, Engenheiro Civil, 
Nutricionista e Psicólogo destinados a Secretaria Municipal de Educação de Caldas Novas, e 
determina outras providências.”. Encaminhar às comissões para pareceres; 
 
2. Projeto de Lei nº 96/2022, de autoria do Vereador Andrei Barbosa, que “Dispõe sobre a 
obrigação da Prefeitura Municipal divulgar informações em sua página oficial na internet sobre 
todos os Conselhos Municipais em atividade na cidade e dá outras providências.”. Encaminhar 
às comissões para pareceres; 

 

3. Projeto de Lei 97/2022, de autoria do Vereador Andrei Barbosa, que “Autoriza o Poder 
Executivo a instituir no Município de Caldas Novas campanhas e ações dedicadas ao tema da 
Economia Criativa, e dá outras providências.”. Encaminhar às comissões para pareceres; 

 

4. Projeto de Lei 98/2022, de autoria do Vereador Andrei Barbosa, que “Declara Patrimônio 
Cultural e Ambiental do Município de Caldas Novas, os personagens oficiais da Educação 
Ambiental TOM & IZA – Amigos da Natureza.”. Encaminhar às comissões para pareceres; 

 

5. 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.”. 
Encaminhar às comissões para pareceres; 

 

6. Projeto de Lei nº 102/2022, de autoria do Executivo Municipal, que “Autoriza o Executivo 
Municipal a conceder subvenção e/ou auxílio financeiro, à Associação Social, Cultural e 
Desportiva das Águas Quentes – ACM CALDAS, e dá outras providências.”. Encaminhar às 
comissões para pareceres; 

 



 

 

7. Decreto Legislativo nº 16/2022, de autoria do Vereador Marinho Câmara, que "Concede Título 
de Cidadão Honorífico de Caldas Novas à Pessoa Ilustre do Sr. Daniel Alves Caldeira.". 
Encaminhar à CCJ para parecer; 

 

8. Decreto Legislativo nº 19/2022, de autoria do Vereador Rodrigo Lima, que "Concede Título de 
Cidadão Honorífico de Caldas Novas à Pessoa Ilustre do Sr. Rafael Santana de Lima.". 
Encaminhar à CCJ para parecer; 

 

9. Decreto Legislativo nº 21/2022, de autoria do Vereador Claudinho Costa, que “Concede Título 
de Cidadão Honorífico de Caldas Novas à Pessoa Ilustre do Sr. Rafael Magalhães de Gouveia.”. 
Encaminhar à CCJ para parecer; 

 

10. Decreto Legislativo nº 22/2022, de autoria do Vereador Weuller Gonçalves, que "Concede 
Título de Cidadão Honorífico de Caldas Novas à Pessoa Ilustre do Sr. Marcos Vinícius Cesário 
de Castro.". Encaminhar à CCJ para parecer; 

 

11. Decreto Legislativo nº 23/2022, de autoria do Vereador Weuller Gonçalves, que "Concede 
Título de Cidadão Honorífico de Caldas Novas à Pessoa Ilustre do Sr. Samuel Jacinto da Silva 
Amaral.". Encaminhar à CCJ para parecer; 

 

12. Decreto Legislativo nº 24/2022, de autoria do Vereador Weuller Gonçalves, que "Concede 
Título de Cidadã Honorífica de Caldas Novas à Pessoa Ilustre da Sra. Lívia Vieira Gomes 
Araújo.". Encaminhar à CCJ para parecer; 

 

13. Decreto Legislativo nº 25/2022, de autoria do Vereador Weuller Gonçalves, que "Concede 
Título de Cidadão Honorífico de Caldas Novas à Pessoa Ilustre do Dr. Janivaldo Nunes 
Lacerda.". Encaminhar à CCJ para parecer 

 

 

 Matérias para 1ª apreciação: 
 
14. Emenda Modificativa e Aditiva ao Projeto de Lei nº 35/2022, de autoria do Vereador 
Hudson Matheus. 1ª discussão e 1ª votação; 
 
15. 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.”. 1ª discussão 
e 1ª votação; 
*Projeto estava com vistas ao Vereador Hudson Matheus 

 
16. Projeto de Lei nº 49/2022, de autoria do Vereador Marinho Câmara, que "Institui no âmbito 
do Município de Caldas Novas a Semana Municipal de Combate, Prevenção e Conscientização 
contra o HIV e dá outras providências.". Leitura dos pareceres, 1ª discussão e votação; 

 



 

 

17. Projeto de Lei nº 50/2022, de autoria do Vereador Hudson Matheus, que "Inclui no 
Calendário Oficial de Eventos do Município de Caldas Novas, o evento esportivo denominado 
Extreme Off Road Caldas Novas, e dá outras providências.". Leitura dos pareceres, 1ª discussão 
e votação; 

 

18. 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.”. 1ª discussão e votação; 

 

19. 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.". Leitura dos pareceres, 
1ª discussão e 1ª votação; 
*Proveniente de Requerimento de Urgência Especial 

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.". Leitura dos pareceres, 1ª discussão e 1ª votação; 
*Proveniente de Requerimento de Urgência Especial 

 

 

 Matérias para 2ª apreciação: 
 
21. Projeto de Lei nº 51/2022, de autoria do Vereador Hudson Matheus, que "Dispõe sobre 
oficialização da denominação de área pública municipal localizada no Setor Jardim Privé das 
Caldas no Conjunto Habitacional Terezinha Palmerston, neste Município e dá outras 
providências.". 2ª discussão e 2ª votação; 
 
22. Projeto de Lei nº 57/2022, de autoria do Executivo Municipal, que "Dispõe sobre abertura 
de crédito adicional especial ao orçamento vigente e dá outras providências." (Conselho Tutelar). 
2ª discussão e 2ª votação; 

 

23. Projeto de Lei nº 58/2022, de autoria do Executivo Municipal, que "Dispõe sobre abertura 
de crédito adicional especial ao orçamento vigente e dá outras providências." (Urbana, Saúde, 
CaldasPrev, Esportes e SMT). 2ª discussão e 2ª votação; 
 
24. Projeto de Lei nº 59/2022, de autoria do Vereador Marinho Câmara, que “Institui, no âmbito 
do Município de Caldas Novas, a Medalha Ulisses Naves, destinada a homenagear trabalhos 
e/ou ações em defesa da ecologia.”. 2ª discussão e 2ª votação; 

 

25. Projeto de Lei nº 65/2022, de autoria do Executivo Municipal, que “Autoriza o Fundo 
Municipal do Meio Ambiente - FMMA a conceder repasse único de auxílio financeiro à 
Associação Ciclística Caldas Novas - ACIC, e dá outras providências.”. 2ª discussão e 2ª 
votação; 
 



 

 

26. 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.". 2ª discussão e 2ª 
votação; 
*Proveniente de Requerimento de Urgência Especial 

27. 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.". 2ª discussão e 2ª votação; 
*Proveniente de Requerimento de Urgência Especial 

 

 Requerimentos: 
 

28. Leitura, discussão e votação única dos requerimentos: 

 322/2022, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando, em caráter de 
urgência, contratação de oftalmologista para o sistema público de saúde; 

 323/2022, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando operação tapa 
buracos em toda extensão da Rua Joaquim Firmino dos Reis, no Setor Holiday; 

 324/2022, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando operação tapa 
buraco em toda extensão da Rua Olímpio de Oliveira, no Setor Holiday; 

 342/2022, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho Costa, solicitando término da 
construção e cobertura da quadra da Escola Municipal Edith Ala; 

 343/2022, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho Costa, solicitando que todas as feiras 
livres fixas e/ou sazonais, feirões de carros, entre outros no mesmo segmento, sejam geridos 
pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico; 

 344/2022, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho Costa, solicitando revitalização da 
Praça João Afonso de Oliveira, no Setor Lago das Brisas; 

 345/2022, de autoria do gabinete do Vereador Daniel Caldeira, solicitando, em caráter de 
urgência, um mutirão de limpeza, com roçada dos matos, retirada de entulhos, poda de árvores, 
operação tapa buraco e a manutenção da iluminação pública com troca de lâmpadas e reatores 
queimados no Setor Jardim Privé das Caldas, bem como providenciar rede de água potável em 
todo o setor e asfaltamento das ruas que estão sem infraestrutura; 

 346/2022, de autoria do gabinete do Vereador Daniel Caldeira, solicitando, em caráter de 
urgência, um mutirão de limpeza, com roçada dos matos, retirada de entulhos, poda de árvores, 
operação tapa buraco e a manutenção da iluminação pública com troca de lâmpadas e reatores 
queimados no Setor Itaici 2, com atenção especial às pracinhas abandonadas; 

 347/2022, de autoria do gabinete do Vereador Daniel Caldeira, solicitando, em caráter de 
urgência, um mutirão de limpeza, com roçada dos matos, retirada de entulhos, poda de árvores, 
operação tapa buraco e a manutenção da iluminação pública com troca de lâmpadas e reatores 
queimados no Setor Mansões das Águas Quentes, bem como providenciar rede de água potável 
em todo o setor e asfaltamento das ruas que estão sem infraestrutura; 

 348/2022, de autoria do gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, solicitando manutenção na 
sinalização horizontal (PARE) no cruzamento das ruas 63 e 52, no Setor Itaguaí II; 

 349/2022, de autoria do gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, solicitando contratação de 
oftalmologista; 

 350/2022, de autoria do gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, solicitando pavimentação 
asfáltica nas ruas Pará e Francisco Barbosa da Silva, no Setor Jardim Brasil; 



 

 

 351/2022, de autoria do gabinete do Vereador Hudson Matheus, solicitando marcação das 
vias, faixa de pedestres e demarcação de espaços de estacionamento, e demais serviços de 
sinalização horizontal e vertical no Povoado Nossa Senhora de Fátima - Grupinho; 

 352/2022, de autoria do gabinete do Vereador Paulo da Laranja, solicitando asfaltamento do 
Setor Itaparica; 

 353/2022, de autoria do gabinete do Vereador Paulo da Laranja, solicitando revitalização da 
pista de cooper do Setor Caldas d’Oeste; 

 354/2022, de autoria do gabinete do Vereador Paulo da Laranja, solicitando revitalização da 
Avenida Poços de Caldas, no Setor Caldas d’Oeste; 

 337/2022, de autoria do gabinete do Vereador Rodrigo Lima, solicitando retirada de entulhos 
dos setores Santa Efigênia e Serrinha; 

 338/2022, de autoria do gabinete do Vereador Rodrigo Lima, solicitando manutenção das vias 
públicas do Setor Mansões das Águas Quentes; 

 339/2022, de autoria do gabinete do Vereador Rodrigo Lima, solicitando manutenção das vias 
públicas dos setores Portal das Águas Quentes I e II; 

 355/2022, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, solicitando construção de praça 
de recreio na Quadra 29 do Setor Turista II; 

 356/2022, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, solicitando que a Secretaria 
Municipal de Saúde elabore medidas estratégicas e/ou promova ações de modo a coibir a 
morosidade nos procedimentos médicos, como exames e consultas regulados neste município. 
 
 
Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, aos oito dias do 
mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois (08/06/2022). 
 

 
 
 
 

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

Biênio 2021/2022 
 

 

                                           

 


