
 

 

Pauta da 1ª Sessão Ordinária do mês de fevereiro de 2022, da Câmara 
Municipal de Caldas Novas, a ser realizada em 16/02/2022, nesta Casa de Leis. 
 
 

 Abertura: 
 
Leitura de um versículo da Bíblia; 
 
Execução do Hino Nacional; 
 
Aprovação da Ata da sessão anterior; 
 
Disponibilização do balancete do mês de novembro já protocolado junto ao TCM; 
 
 

 Matérias para leitura: 
 
1. Projeto de Resolução nº 1/2022, de autoria da Mesa Diretora, que “Autoriza a Mesa Diretora 
da Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, a fazer a doação de bem móvel 
pertencente ao Legislativo Municipal e determina outras providências.”. Encaminhar à CCJ para 
parecer; 
 
2. Projeto de Lei Complementar nº 4/2022, de autoria da Mesa Diretora, que “Dispõe sobre a 
revisão geral anual dos vencimentos dos servidores e agentes políticos da Câmara Municipal de 
Caldas Novas – GO, e dá outras providências.”. Encaminhar às comissões para pareceres; 

 
3. Projeto de Lei nº 6/2022, de autoria do Vereador Gilmar Martins, que “Institui o dia do 
Profissional em Contabilidade e inclui no Calendário Oficial do Município de Caldas Novas, e dá 
outras providências.”. Encaminhar às comissões para pareceres; 

 

4. Projeto de Lei nº 7/2022, de autoria do Vereador Josiel dos Cachorros, que “Autoriza a 
concessão de auxílio transporte aos estudantes de curso superior e técnico, e dá outras 
providências.”. Encaminhar às comissões para pareceres; 

 

5. Projeto de Lei nº 8/2022, de autoria dos vereadores Gilmar Martins e Marinho Câmara, que 
"Institui o Programa ‘Da Porteira Para Dentro’, de atendimento aos produtores rurais do Município 
de Caldas Novas, Estado de Goiás, e dá outras providências.". Encaminhar às comissões para 
pareceres; 

 

6. Projeto de Lei nº 9/2022, de autoria do Vereador Hudson Matheus, que "Disciplina a 
Política de Proteção à Saúde Bucal da Pessoa com Transtorno do Espectro do Autismo na cidade 
de Caldas Novas e dá outras providências.". Encaminhar às comissões para pareceres; 

 

7. Decreto Legislativo nº 1/2022, de autoria do Vereador Lindomar do Posto, que “Concede Título 
de Cidadão Honorífico de Caldas Novas à Pessoa Ilustre do Sr. Clodoaldo Batista da Silva.”. 
Encaminhar à CCJ para parecer; 



 

 

 

 
 Matérias de apreciação especial: 

 
8. Requerimento de Urgência Especial ao Projeto de Lei Complementar nº 4/2022. Única 
discussão e única votação; 
 
9. Veto Parcial ao Projeto de Lei nº 165/2021, de autoria do Executivo Municipal, que "Estima a 
Receita e fixa a Despesa do Município de Caldas Novas para o exercício de 2022 e dá outras 
providências.” (LOA). Única discussão e única votação; 
 
 

 Matérias de única apreciação: 
 

10. Decreto Legislativo nº 60/2021, de autoria do Vereador Andrei Barbosa, que "Concede 
Título de Cidadão Honorífico de Caldas Novas à Pessoa Ilustre do Sr. Jacó Coelho.”. Leitura do 
parecer da CCJ, única discussão e única votação; 
 
11. Decreto Legislativo nº 61/2021, de autoria do Vereador Professor Rodrigo, que “Concede 
Título de Cidadã Honorífica de Caldas Novas à Pessoa Ilustre da Sra. Talita Izaura Cruz do 
Nascimento.”. Leitura do parecer da CCJ, única discussão e única votação; 

 

12. Decreto Legislativo nº 62/2021, de autoria do Vereador Professor Rodrigo, que “Concede 
Título de Cidadã Honorífica de Caldas Novas à Pessoa Ilustre da Sra. Talita Magalhães Romão 
Oliveira.”. Leitura do parecer da CCJ, única discussão e única votação; 

 

13. Decreto Legislativo nº 63/2021, de autoria do Vereador Daniel Caldeira, que "Concede 
Título de Cidadão Honorífico de Caldas Novas à Pessoa Ilustre do Sr.  Daniel Elias Carvalho 
Vilela.". Leitura do parecer da CCJ, única discussão e única votação; 

 

14. Decreto Legislativo nº 65/2021, de autoria do Vereador Gilmar Engenheiro, que “Concede 
Título de Cidadão Honorífico de Caldas Novas à Pessoa Ilustre do Sr. Nivaldo José Araújo.”. 
Leitura do parecer da CCJ, única discussão e única votação; 

 

15. Decreto Legislativo nº 66/2021, de autoria do Vereador Andrei Barbosa, que “Concede 
Título de Cidadão Honorífico de Caldas Novas à Pessoa Ilustre do Sr. José Luiz de Souza.”. 
Leitura do parecer da CCJ, única discussão e única votação; 

 

16. Decreto Legislativo nº 69/2021, de autoria do Vereador Ronan Maia, que "Concede Título 
de Cidadão Honorífico de Caldas Novas à Pessoa Ilustre do Sr. Diogo Pitangui Guedes de 
Oliveira.". Leitura do parecer da CCJ, única discussão e única votação; 

 

17. Decreto Legislativo nº 71/2021, de autoria do Vereador Marinho Câmara, que "Concede 
Título de Cidadão Honorífico de Caldas Novas à Pessoa Ilustre do Dr. Rodrigo de Oliveira 
Cunha.". Leitura do parecer da CCJ, única discussão e única votação; 
 



 

 

 

 Matérias para 1ª apreciação: 
 

18. Projeto de Lei nº 149/2021, de autoria do Vereador Gilmar Engenheiro, que "Dispõe sobre 
a instituição, no Município de Caldas Novas, dos requisitos para adesão à ata de registro de 
preços, em conformidade com a Lei Federal n° 14.133/2021.". 1ª discussão e 1ª votação; 
 
19. Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº 153/2021, de autoria da CCJ, que “Modifica o 
Parágrafo Único do art. 1º.”. 1ª discussão e 1ª votação; 
 
20. Projeto de Lei nº 153/2021, de autoria do Vereador Josiel dos Cachorros, que “Dispõe 
sobre a criação do PROGRAMA VALE GÁS, para distribuir gás em botijão – GLP (gás liquefeito 
de petróleo), ou disponibilizar vale gás às famílias em   situação de maior vulnerabilidade social   
no Município de Caldas Novas – GO, e determina outras providências.”. 1ª discussão e 1ª 
votação; 
 
21. Projeto de Lei nº 168/2021, de autoria dos vereadores Professor Rodrigo e Andrei 
Barbosa, que "Dispõe sobre a inclusão do incentivo à aprendizagem do Jogo de Xadrez na rede 
pública de ensino do Município de Caldas Novas - GO, e dá outras providências.". Leitura dos 
pareceres, 1ª discussão e 1ª votação; 

 

22. Projeto de Lei nº 180/2021, de autoria do Executivo Municipal, que “Autoriza o município 
a firmar convênio com a Instituição Integra – Faculdades Integradas da América do Sul – Polo 
de Caldas Novas/GO e dá outras providências.”. Leitura dos pareceres, 1ª discussão e 1ª 
votação; 

 

23. Projeto de Lei nº 181/2021, de autoria do Executivo Municipal, que "Autoriza o Fundo 
Municipal do Meio Ambiente — FMMA a conceder subvenção e/ou auxílio financeiro à 
Associação dos Defensores Ecológicos Amigos da Natureza - ADEAN, e dá outras 
providências.". Leitura dos pareceres, 1ª discussão e 1ª votação; 

 

24. Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº 183/2021, de autoria do Vereador Marinho 
Câmara. 1ª discussão e 1ª votação; 

 

25. Projeto de Lei nº 183/2021, de autoria do Vereador Marinho Câmara, que "Dispõe sobre 
a colocação de obras de artes plásticas nas edificações com área adensável, com metragem 
igual ou superior a 2000 m2, e dá outras providências.". Leitura dos pareceres, 1ª discussão e 
1ª votação; 

 

 
 Matérias para 2ª apreciação: 

 
26. Projeto de Lei Complementar nº 12/2021, de autoria do Executivo Municipal, que 
“Determina o repasse mínimo do ICMS Ecológico ao Fundo Municipal de Meio Ambiente – 
FMMA, e determina outras providências.”. 2ª discussão e 2ª votação; 
 



 

 

 
 Requerimentos: 

 
27. Leitura, discussão e votação única dos requerimentos: 

 1/2022, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando roçagem do mato na 
Rua 25 do Setor Serrinha; 

 2/2022, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando manutenção no 
telhado da Creche Sant’Anna, no Setor Santa Efigênia; 

 3/2022, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando estudo de viabilidade 
para a construção de uma quadra poliesportiva na Escola Municipal Celina Belo, no Bairro 
Holiday; 

 4/2022, de autoria do gabinete do Vereador Daniel Caldeira, solicitando roçagem do mato e 
limpeza das ruas do Setor Caldas d’Oeste, em especial à Avenida Poços de Caldas; 

 5/2022, de autoria do gabinete do Vereador Daniel Caldeira, solicitando, em caráter de 
urgência, um mutirão de limpeza, com roçada de matagais, retirada de entulhos, poda de árvores, 
operação tapa buracos e manutenção da iluminação pública com troca de lâmpadas e reatores 
queimados no Setor Parque Real, com atenção especial às ruas Deputado José de Assis e 
Sebastião de Souza, no entorno da chácara onde tinha a antena da Rádio Pousada; 

 6/2022, de autoria do gabinete do Vereador Daniel Caldeira, solicitando, em caráter de 
urgência, roçagem do mato das margens direita e esquerda do Anel Viário da GO-139, no 
perímetro urbano compreendido entre os setores Itanhangá I e II; 

 7/2022, de autoria do gabinete do Vereador Everton Jamal, solicitando que a prefeitura 
conecte-se à Empresa Enel para a iluminação da Avenida Portal do Lago, da GO-540 até a 
Faculdade de Caldas Novas – Unicaldas, como também o recapeamento do local através da 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural; 

 8/2022, de autoria do gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, solicitando roçagem e limpeza 
dos lotes baldios no Setor Jardim Belvedere; 

 9/2022, de autoria do gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, solicitando roçagem e limpeza 
dos lotes baldios no Setor Jardim Brasil; 

 10/2022, de autoria do gabinete do Vereador Hudson Matheus, solicitando disponibilidade de 
alguns modelos do “trailer consultório médico” para atendimento aos munícipes, 
complementando a rede de saúde pública; 

 11/2022, de autoria do gabinete do Vereador Hudson Matheus, solicitando patrolamento, 
encascalhamento e limpeza da Rua 5, Quadra 24, do Bairro Jardim Esmeralda; 

 12/2022, de autoria do gabinete do Vereador João Muniz, solicitando recapeamento em toda 
extensão da Avenida Araxá, no Setor Esmeralda; 

 13/2022, de autoria do gabinete do Vereador João Muniz, solicitando operação tapa buraco 
na Rua Ascelino Lopes de Moraes, na altura das quadras 10-A e 10-B, no Setor Parque Real; 

 14/2022, de autoria do gabinete do Vereador João Muniz, solicitando operação tapa buraco 
em toda a extensão das ruas 6 e 49 do Setor Itaguaí 2; 

 15/2022, de autoria do gabinete do Vereador Lindomar do Posto, solicitando reforma e 
ampliação da Escola Municipal Celina Belo, com a construção de mais salas de aula e de uma 
quadra de esportes; 

 16/2022, de autoria do gabinete do Vereador Professor Rodrigo, solicitando implantação de 
lombada e operação tapa buraco na Rua Antônio Antenor Rodovalho; 



 

 

 17/2022, de autoria do gabinete do Vereador Professor Rodrigo, solicitando instalação de um 
semáforo na Avenida Antônio Sanches Fernandes, nas proximidades do Líder Automóveis e 
outro semáforo na congruência da Avenidas D e Rua S, no Setor Nova Vila; 

 18/2022, de autoria do gabinete do Vereador Professor Rodrigo, solicitando padronização das 
lombadas redutoras de velocidade (quebra-molas) em todo o perímetro urbano; 

 19/2022, de autoria do gabinete do Vereador Rodrigo Lima, solicitando, em caráter de 
urgência, a volta do funcionamento do Hospital da Retaguarda pelo período de 24 horas; 

 20/2022, de autoria do gabinete do Vereador Rodrigo Lima, solicitando retorno do 
funcionamento do ESF do Setor Itanhangá 2, de segunda a sexta, em período integral; 

 21/2022, de autoria do gabinete do Vereador Rodrigo Lima, solicitando a recomposição 
salarial dos servidores públicos municipais; 

 22/2022, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, solicitando campanha de 
prevenção e segurança dos alunos e a implantação da zona de segurança escolar em nosso 
município; 

 23/2022, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, solicitando criação e implantação 
de calendário de limpeza e manutenção dos terrenos não edificados nos bairros da cidade; 

 24/2022, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, solicitando a canalização dos 
cursos d’água localizados no centro do município. 
 
 
Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, aos quinze dias 
do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois (15/22/2022). 

 
 
 

 
 

 
Vereador Marinho Câmara 

Presidente da Câmara Municipal de Caldas Novas – GO 
Biênio 2021/2022 


