
 

 

Pauta da 4ª Sessão Ordinária do mês de novembro de 2022, da Câmara 
Municipal de Caldas Novas, a ser realizada no dia 22/11/2022, a partir das 9h, 
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 145/2022, de autoria do Executivo Municipal, que "Modifica o item I do art. 1 
da Lei Municipal n. 2.821, de 8 de agosto de 2018, que autorizou o Departamento Municipal de 
Água e Esgoto de Caldas Novas – DEMAE – adquirir imóvel para a expansão e ampliação do 
sistema de captação de água bruta diretamente no Ribeirão Pirapitinga.". Encaminhar às 
comissões para pareceres; 

 

 

 Matérias de única apreciação: 
 

2. Decreto Legislativo nº 51/2022, de autoria do Vereador Ronan Maia, que “Concede Título de 
Cidadão Honorífico de Caldas Novas à Pessoa Ilustre do Sr. Marcus Vinícius Rufino Moreira.”. 
Leitura do parecer da CCJ, única discussão e única votação; 
 
3. Decreto Legislativo nº 53/2022, de autoria do Vereador Marinho Câmara, que “Concede Título 
de Cidadão Honorífico de Caldas Novas à Pessoa Ilustre do Sr. Laerce da Silva Machado.”. 
Leitura do parecer da CCJ, única discussão e única votação; 
 
4. Decreto Legislativo nº 54/2022, de autoria do Vereador Marinho Câmara, que “Concede Título 
de Cidadão Honorífico de Caldas Novas à Pessoa Ilustre do Dr. Thiago Campos Moraes.”. Leitura 
do parecer da CCJ, única discussão e única votação; 

 

 
 Matérias para 1ª apreciação: 

 
5. Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº 1/2022, de autoria de todos os vereadores, que “Modifica 
o artigo 35 da Lei Orgânica do Município de Caldas Novas/GO, e dá outras providências.”. Leitura 
dos pareceres, 1ª discussão e 1ª votação; 
 
6. Projeto de Lei Complementar nº 24/2022, de autoria do Executivo Municipal, que "Dispõe 
sobre o aumento real dos vencimentos dos agentes públicos do Departamento Municipal de Água 



 

 

e Esgoto de Caldas Novas - DEMAE, e dá outras providências.". Leitura dos pareceres, 1ª 
discussão e 1ª votação; 
 
7. Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº 124/2022, de autoria da CCJ. Leitura dos pareceres, 
1ª discussão e 1ª votação; 

 

8. Projeto de Lei nº 124/2022, de autoria do Executivo Municipal, que "Estima a Receita e fixa a 
Despesa do Município de Caldas Novas para o exercício de 2023 e dá outras providências." 
(LOA 2023). Leitura dos pareceres, 1ª discussão e 1ª votação; 
 
9. Projeto de Lei nº 144/2022, 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 realização do Programa Polícia Mirim no Município de Caldas Novas, e 
dá outras providências.". Leitura dos pareceres, 1ª discussão e 1ª votação; 
 

 

 Matérias para 2ª apreciação: 
 

10. Projeto de Lei nº 130/2022, de autoria do Vereador Professor Rodrigo, que “Declara de 
utilidade pública municipal a Associação de Esportes Vila Mutirão.”. 2ª discussão e 2ª votação; 
 
 

 Requerimentos: 
 

11. Leitura, discussão e votação única dos requerimentos: 

 610/2022, de autoria do gabinete do Vereador Daniel Caldeira, solicitando, em caráter de 
urgência, instalação de redutor de velocidade (quebra molas) na Rua Fernando Gonzaga 
esquina com Rua Joaquim Rodrigues de Godoy, Quadra 61, Lote 1, no Setor Parque Real (atrás 
da Matercaldas); 

 611/2022, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando patrolamento na 
Rua JPC 8, no Setor Jardim Prive das Caldas; 

 612/2022, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando operação tapa 
buracos em toda extensão da Rua RA-5, no Bairro Recanto de Caldas; 

 613/2022, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho Costa, solicitando revitalização da 
pista de cooper do Setor Caldas d’Oeste; 

 614/2022, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho Costa, solicitando revitalização da 
praça do Setor Nova Canaã; 

 615/2022, de autoria do gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, solicitando fiscalização do 
Procon quanto a melhoria na cobertura e qualidade dos serviços prestados pela operadora Claro; 

 616/2022, de autoria do gabinete do Vereador Josiel dos Cachorros, solicitando pavimentação 
asfáltica no Setor Universitário; 

 617/2022, de autoria do gabinete do Vereador Josiel dos Cachorros, solicitando criação de 
hospital público veterinário; 

 618/2022, de autoria do gabinete do Vereador João Muniz, solicitando retorno do convênio 
com o banco de sangue Ingoh; 



 

 

 619/2022, de autoria do gabinete do Vereador João Muniz, solicitando operação tapa buracos 
em toda extensão da Rua Anaídes de Brito, no Setor Santa Efigênia; 

 620/2022, de autoria do gabinete do Vereador João Muniz, solicitando roçagem e limpeza do 
mato da Rua JT-7, no Setor Jardim Tangará; 

 621/2022, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, solicitando que procedam à 
Campanha de Prevenção e Segurança dos Alunos, bem como a implantação da zona de 
segurança escolar em nosso município; 

 622/2022, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, solicitando demarcação da 
sinalização horizontal e vertical dos quebra molas em todo perímetro urbano. 
 
 

 Tribuna Livre: 
 

12. Sr. Paulo Vítor Borges, 
  Assunto: Consciência Negra. 
 
 
Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, aos vinte e um 
dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois (21/11/2022). 

 
 
 

 
 
 
 
 

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

Biênio 2021/2022 
 

 

                                           

 


