
 

 

Pauta da 5ª Sessão Ordinária do mês de outubro de 2022, da Câmara Municipal 
de Caldas Novas, a ser realizada no dia 19/10/2022, 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; 
 
 

 Leitura de matéria especial: 
 

1. Relatório Final da Comissão Especial de Inquérito nº 1/2022, de autoria do Relator Gilmar 
Martins. CEI criada com o objetivo de investigar indícios de irregularidades na compra de um 
veículo Spin 1.8, marca Chevrolet, ano 2022, para a Secretaria Municipal de Saúde de Caldas 
Novas. Leitura e discussão; 
 
 

 Matérias para leitura: 
 

2. 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.". Encaminhar às comissões para 
pareceres; 
 
3. Projeto de Lei nº 140/2022, de autoria do Executivo Municipal, que "Dispõe sobre abertura de 
crédito adicional especial ao orçamento vigente e dá outras providências." (SMM). Encaminhar 
às comissões para pareceres; 

 

4. 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.". Encaminhar às comissões para pareceres; 

 

 
 Matérias para 1ª apreciação: 

 
5. Projeto de Lei nº 130/2022, de autoria do Vereador Professor Rodrigo, que “Declara de 
utilidade pública municipal a Associação de Esportes Vila Mutirão.”. Leitura da Certidão, 1ª 
discussão e 1ª votação; 

 



 

 

6. Projeto de Lei nº 131/2022, de autoria do Vereador João Muniz, que "O Programa Auxílio na 
Água garante desconto na conta de água e esgoto para consumidores de baixa renda - 
Departamento Municipal de Água e Esgoto - DEMAE.". Leitura do parecer da CCJ, 1ª discussão 
e 1ª votação; 

 

 

 Matérias para 2ª apreciação: 
 

7. Projeto de Lei nº 77/2022, de autoria do Vereador Marinho Câmara, que "Institui no Calendário 
de Eventos do Município de Caldas Novas – GO, o Mês de Conscientização ao Enfrentamento 
à Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes no Município de Caldas Novas/GO, e dá 
outras providencias.”. 2ª discussão e 2ª votação; 
 
8. Projeto de Lei nº 106/2022, de autoria do Vereador Hudson Matheus, que "Dispõe sobre a 
criação de uma política de incentivo à inclusão social e fomento ao aprendizado da Língua 
Brasileira de Sinais - LIBRAS, visando adequar o atendimento nos órgãos da Administração 
Pública Municipal, empresas concessionárias e permissionárias à população surda, no âmbito 
do Município de Caldas Novas, e dá outras providências.". 2ª discussão e 2ª votação; 

 

9. Projeto de Lei nº 123/2022, de autoria do Vereador Professor Rodrigo, que "Inclui no 
Calendário Letivo a Semana Municipal de Ciências e Cultura das Escolas Públicas da Rede 
Municipal de Ensino e dispõe sobre sua comemoração.". 2ª discussão e 2ª votação; 

 

10. Projeto de Lei nº 125/2022, de autoria do Vereador Professor Rodrigo, que "Institui o 
Banco de Leite Materno no Município de Caldas Novas e dá outras providências.". 2ª discussão 
e 2ª votação; 

 

11. Projeto de Lei nº 127/2022, de autoria do Vereador Geraldo Pimenta, que "Institui o 
´Programa Companheiro da Educação´ no âmbito do Município de Caldas Novas e dá outras 
providências.". 2ª discussão e 2ª votação; 

 

 

 Requerimentos: 
 

12. Leitura, discussão e votação única dos requerimentos: 

 569/2022, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando reparação de uma 
grande vala na Rua 22, no Bairro Estancia Tamburi; 

 570/2022, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando operação tapa 
buracos em toda extensão da Rua José Pinto Neto, no Setor Santa Efigênia; 

 571/2022, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando efetivação do 
serviço de coleta de lixo e resíduos sólidos na Rua 7 do Bairro Tamburi; 

 572/2022, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho Costa, solicitando abertura de salas 
de vacinação nos postos de saúde que ainda não possuem; 

 573/2022, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho Costa, solicitando revitalização na 
sinalização de trânsito na Avenida Marginal Leste, do Setor Bela Vista; 



 

 

 574/2022, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho Costa, solicitando investimentos em 
segurança para os postos de saúde e unidades 24h; 

 575/2022, de autoria do gabinete do Vereador Everton Jamal, solicitando iluminação na 
Avenida Portal do Lago, da GO-540 até a Unicaldas, bem como recapeamento do local; 

 576/2022, de autoria do gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, solicitando pavimentação 
asfáltica do Setor Universitário; 

 577/2022, de autoria do gabinete do Vereador João Muniz, solicitando operação tapa buraco 
na Avenida B, Quadra A, no Setor Itaguaí II; 

 578/2022, de autoria do gabinete do Vereador João Muniz, solicitando operação tapa buracos 
em toda extensão da Rua E-13, no Setor Itanhangá II; 

 579/2022, de autoria do gabinete do Vereador João Muniz, solicitando operação tapa buracos 
em toda extensão da Rua 6, no Setor Itaguaí II; 

 580/2022, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, solicitando notificação aos 
proprietários quanto a limpeza e manutenção dos imóveis urbanos não edificados no perímetro 
urbano, como determina o Código de Posturas do Município; 

 581/2022, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, solicitando demarcação da 
sinalização horizontal e vertical das lombadas (quebra molas) do município. 
 
 
Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, aos dezoito dias 
do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois (18/10/2022). 

 
 

 
 
 
 
 

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

Biênio 2021/2022 
 

 

                                           

 


