
 

 

Pauta da 5ª Sessão Ordinária do mês de agosto de 2022, da Câmara Municipal de Caldas Novas, a 
ser realizada no dia 17/08/2022, 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 nº 121/2022, de autoria do Executivo Municipal, que "Autoriza o Poder Executivo a 
desapropriar imóvel, declarado de utilidade pública por meio do Decreto Municipal nº 1.308/2022, de 13 
de julho de 2022, destinado a implantação de unidade escolar, e dá outras providências." (Maria Gonzaga 
de Menezes Vieira e Cia Ltda). Encaminhar às comissões para pareceres; 

 

2. Projeto de Lei nº 122/2022, de autoria do Vereador Hudson Matheus, que "Dispõe sobre a concessão 
de Título de Utilidade Pública à Ong Só Rindo.". Encaminhar às comissões para pareceres; 

 

 
 Moções: 

 
3. Moção de Aplauso, de autoria do Vereador Daniel Caldeira, aos servidores desta Casa de Leis que 
executam os serviços de limpeza, jardinagem, manutenção e segurança; 
 
4. Moção de Aplauso, de autoria do Vereador Josiel dos Cachorros, à Sra. Geice Araújo – Miss Modelo 
Goiás Sênior Top Universo 2022; 

 

5. Moção de Aplauso, de autoria do Vereador Hudson Matheus, aos motoristas, condutores de 
ambulâncias e colaboradores do Departamento de Frotas; 

 

6. Moção de Aplauso, de autoria do Vereador Saulo Inácio, à Sra. Andréa Vulcanis; 
 
 

 Matérias para 1ª apreciação: 
 

7. Projeto de Lei Complementar nº 22/2022, de autoria do Executivo Municipal, que "Institui medidas 
facilitadoras para que o contribuinte negocie seus débitos com a Fazenda Pública Municipal e dá outras 
providências.". Leitura dos pareceres, 1ª discussão e 1ª votação; 
*Projeto oriundo de Requerimento de Urgência Especial 

 
8. Projeto de Lei nº 60/2022, de autoria do Executivo Municipal, que “Institui o Programa Dinheiro Direto 
na Escola Municipal, e dá outras providências.”. 1ª discussão e 1ª votação; 
 
9. Projeto de Lei nº 80/2022, de autoria do Vereador João Muniz, que “Determina o oferecimento de 
atendimento odontológico em todas as UBS e UPA do município de Caldas Novas, dá outras 
providencias.”. Leitura da Certidão, 1ª discussão e 1ª votação; 



 

 

 

10. Projeto de Lei nº 84/2022, de autoria do Vereador Geraldo Pimenta, que “Dispõe sobre o Programa 
Escola Segura no Município de Caldas Novas.”. Leitura dos pareceres, 1ª discussão e 1ª votação; 

 

11. Projeto de Lei nº 85/2022, de autoria do Vereador Professor Rodrigo, que “Declara de utilidade 
pública municipal a Organização Ser do Bem.”. Leitura da Certidão, 1ª discussão e 1ª votação; 
 
12. Projeto de Lei nº 86/2022, de autoria dos vereadores Hudson Matheus e Andrei Barbosa, que 
“Concede o título de Utilidade Pública à APAC - Associação de Pais e Amigos do Autista de Caldas 
Novas.”. Leitura dos pareceres, 1ª discussão e 1ª votação; 

 

13. Projeto de Lei nº 87/2022, de autoria do Vereador Geraldo Pimenta, que “Assegura atendimento 
assistencial, psicológico e de saúde, a ser fornecidas pelas instituições de ensino, às estudantes de 
ensino superior vítimas de violência sexual, e dá outras providências.”. Leitura dos pareceres, 1ª 
discussão e 1ª votação; 

 

14. Projeto de Lei nº 120/2022, de autoria do Executivo Municipal, que “Autoriza o Poder Executivo 
Municipal a celebrar convênio com a Liga Desportiva das Águas Thermais e determina outras 
providências.”. Leitura dos pareceres, 1ª discussão e 1ª votação; 
*Projeto oriundo de Requerimento de Urgência Especial 

 

 

 Matérias para 2ª apreciação: 
 

15. Projeto de Lei Complementar nº 22/2022, de autoria do Executivo Municipal, que "Institui medidas 
facilitadoras para que o contribuinte negocie seus débitos com a Fazenda Pública Municipal e dá outras 
providências.". 2ª discussão e 2ª votação; 
*Projeto oriundo de Requerimento de Urgência Especial 
 
16. Emenda Supressiva ao Projeto de Lei nº 32/2022, de autoria do Vereador Professor Rodrigo. 2ª 
discussão e 2ª votação; 
 
17. Projeto de Lei nº 32/2022, de autoria do Vereador Josiel dos Cachorros, que "Dispõe sobre a 
instalação de duchas higiênicas em banheiros de uso coletivo nos órgãos públicos e privados.". 2ª 
discussão e 2ª votação; 

 

18. Projeto de Lei nº 69/2022, de autoria do Vereador Josiel dos Cachorros, que “Dispõe sobre a 
criação do espaço pet em estabelecimentos comerciais no Município de Caldas Novas, estabelece 
normas de higiene e dá outras providencias.”. 2ª discussão e 2ª votação; 
 
19. Projeto de Lei nº 72/2022, de autoria do Vereador Josiel dos Cachorros, que “Proíbe nomeação e 
exercício de cargo, emprego ou função pública por pessoa condenada pelo crime de maus-tratos contra 
animais no âmbito do Município de Caldas Novas-GO e dá outras providencias.”. 2ª discussão e 2ª 
votação; 
 
20. Projeto de Lei nº 120/2022, de autoria do Executivo Municipal, que “Autoriza o Poder Executivo 
Municipal a celebrar convênio com a Liga Desportiva das Águas Thermais e determina outras 
providências.”. 2ª discussão e 2ª votação; 
*Projeto oriundo de Requerimento de Urgência Especial 

 



 

 

 
 Requerimentos: 
 

21. Leitura, discussão e votação única dos requerimentos: 

 441/2022, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando implantação de quebra-
molas na Avenida Caxambu, Quadra 13, no Setor Caldas d’Oeste, em frente ao Hospital Retaguarda; 

 442/2022, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando operação tapa buraco em 
toda extensão da Rua Zulmira Carneiro, no Bairro Santa Efigênia; 

 443/2022, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho Costa, solicitando aquisição de novo ônibus 
para transportar os servidores da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural; 

 444/2022, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho Costa, solicitando reforço na pintura da faixa 
de pedestres em frente ao PAI; 

 445/2022, de autoria do gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, solicitando redutor de velocidade na 
GO-213, na altura do KM-170, com acesso aos setores Residencial Primavera e Lagoa Quente; 

 446/2022, de autoria do gabinete do Vereador João Muniz, solicitando pavimentação asfáltica em todo 
o Setor Jardim Vitória; 

 447/2022, de autoria do gabinete do Vereador João Muniz, solicitando pavimentação asfáltica nos 
setores Portal das Águas Quentes I e II; 

 448/2022, de autoria do gabinete do Vereador Paulo da Laranja, solicitando reforma da Escola 
Municipal Mather Izabel; 

 449/2022, de autoria do gabinete do Vereador Paulo da Laranja, solicitando reforma do parquinho da 
Creche Vó Idalina; 

 450/2022, de autoria do gabinete do Vereador Professor Rodrigo, solicitando revitalização da UBS do 
Setor Holiday; 

 451/2022, de autoria do gabinete do Vereador Professor Rodrigo, solicitando melhorias no atendimento 
da Farmácia Municipal; 

 452/2022, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, solicitando pavimentação asfáltica no 
Setor Universitário; 

 453/2022, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, solicitando pavimentação asfáltica no 
Setor Serrinha. 
 
 
Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, aos dezesseis dias do 
mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois (16/08/2022). 
 

 
 
 

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

Biênio 2021/2022 
 

 

                                           

 


