
 

 

Pauta da 1ª Sessão Ordinária do mês de março de 2022, da Câmara Municipal 
de Caldas Novas, a ser realizada em 08/03/2022, 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 8/2022, de autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre 
a revisão geral anual dos vencimentos dos agentes públicos da Administração Direta, do Fundo 
Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.”. 
Encaminhar às comissões para pareceres; 

 
2. Projeto de Lei Complementar nº 9/2022, de autoria do Executivo Municipal, que “Regulamenta 
a recomposição do piso salarial dos Profissionais do Magistério Público da Educação Básica do 
Município de Caldas Novas-GO, relativo ao exercício de 2022, extingue cargo e confere outras 
providências.”. Encaminhar às comissões para pareceres; 
 
3. Projeto de Lei nº 21/2022, de autoria do Vereador Paulo da Laranja, que "Dispõe sobre a 
autorização legislativa para criação, instalação e funcionamento de Feira Livre Caminho do Lago, 
na Rua CL 07, Quadra 31, do Setor Caminho do Lago, e dá outras providências.". Encaminhar 
às comissões para pareceres; 

 

4. Projeto de Lei nº 22/2022, de autoria do Vereador Gilmar Martins, que "Declara de Utilidade 
Pública a Associação Caminhos Que Guiam.”. Encaminhar às comissões para pareceres; 

 

 

 Matérias para 1ª apreciação: 
 

5. Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº 183/2021, de autoria do Vereador Marinho Câmara. 
1ª discussão e 1ª votação; 
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6. 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.". 1ª discussão e 1ª votação; 

 

7. 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.". Leitura dos pareceres, 1ª discussão e 1ª votação; 

 

8. 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.". Leitura dos pareceres, 1ª discussão e 1ª votação; 

 

9. Projeto de Lei nº 17/2022, de autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre abertura de 
crédito adicional suplementar e crédito adicional especial ao orçamento vigente e dá outras 
providências." (Finisa). Leitura dos pareceres, 1ª discussão e 1ª votação; 

 

10. 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.” (ar condicionado 
SMT). Leitura dos pareceres, 1ª discussão e 1ª votação; 

 

 
 Matérias para 2ª apreciação: 

 
11. Emenda Aditiva e Modificativa nº 5/2022, de autoria do Vereador Josiel dos Cachorros, ao 
Projeto de Lei nº 178/2021. 2ª discussão e 2ª votação; 

 
12. Projeto de Lei nº 178/2021, de autoria do Executivo Municipal, que "Dispõe sobre a 
competência para a execução de políticas, ações e serviços públicos de esterilização, bem como 
de controle reprodutivo e populacional de cães e gatos; altera as Leis Municipais 2.082/2014 e 
2.084/2014, e dá outras providências.". 2ª discussão e 2ª votação; 
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 Requerimentos: 
 

13. Leitura, discussão e votação única dos requerimentos: 

 77/2022, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando pavimentação da 
Rua B-20, no Bairro Itanhangá I; 

 78/2022, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando instalação de 
semáforo no cruzamento das ruas Ciro Palmerston e Antônio Inocêncio, no Centro; 

 79/2022, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando instalação de 
vidraças nas salas de aula da Escola Municipal Valdir Arantes da Silva, no Setor Universitário, 
bem como a instalação de água e hidrômetro na escola; 

 80/2022, de autoria do gabinete do Vereador Daniel Caldeira, solicitando tapa buracos e 
roçagem do mato em todas as ruas do Setor Itanhangá II, com especial atenção às ruas E-16, 
E-13 e avenidas C e F; 

 81/2022, de autoria do gabinete do Vereador Daniel Caldeira, solicitando operação tapa 
buracos e roçagem dos matos em todas as ruas do Jardim Serrano; 

 82/2022, de autoria do gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, solicitando implantação de 
uma proteção de segurança em torno da fonte luminosa na Praça Mestre Orlando; 

 83/2022, de autoria do gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, solicitando limpeza e roçagem 
de terrenos baldios privados no município, destinando a cobrança deste serviço ao respectivo 
proprietário da área; 

 84/2022, de autoria do gabinete do Vereador Hudson Matheus, solicitando limpeza e pintura 
da Praça João Vitorino, no Setor Nova Vila; 

 85/2022, de autoria do gabinete do Vereador Josiel dos Cachorros, solicitando implantação 
de lombada (quebra molas) na Avenida Coronel Bento de Godoy, Quadra 08, Setor Aeroporto; 

 86/2022, de autoria do gabinete do Vereador Josiel dos Cachorros, solicitando contratação de 
profissionais de nível superior para o serviço a atenção à saúde mental; 

 87/2022, de autoria do gabinete do Vereador João Muniz, solicitando construção de novos 
pontos de ônibus com cobertura para transporte de crianças e adolescentes às escolas; 

 88/2022, de autoria do gabinete do Vereador João Muniz, solicitando operação tapa buraco 
na Rua Dr. Jair Pimenta Carneiro, no Setor Santa Efigênia; 

 89/2022, de autoria do gabinete do Vereador João Muniz, solicitando roçagem do mato e 
limpeza na Avenida Araxá, Quadra 5, no Setor Serrinha; 

 90/2022, de autoria do gabinete do Vereador Rodrigo Lima, solicitando contratação de músico 
para reativação da Banda Associação Pestalozzi de Caldas Novas; 

 91/2022, de autoria do gabinete do Vereador Rodrigo Lima, solicitando operação tapa buracos 
nos setores Itaguaí I, II e III; 
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 92/2022, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, solicitando demarcação da 
sinalização horizontal e vertical dos quebra molas no perímetro urbano do município; 

 93/2022, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, solicitando, em caráter de urgência, 
a retomado do regime de rodízio no plantão 24 horas das farmácias e drogarias do município; 
 
 

 Tribuna Livre: 
 

14. Sr. Walison dos Santos Brito Conceição 
  Assunto: Juventude 
 
 
Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, aos sete dias do 
mês de março do ano de dois mil e vinte e dois (07/03/2022). 

 
 

 

 
Vereador Marinho Câmara 

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


