
 

 

Pauta da 2ª Sessão Ordinária do mês de fevereiro de 2022, da Câmara 
Municipal de Caldas Novas, a ser realizada em 18/02/2022, 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 21/2021, de autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe 
sobre autorização para o Departamento Municipal de Água e Esgoto de Caldas Novas/Go - 
Demae, firmar convênio com a UNIMED - Confederação Nacional das Cooperativas Médicas e 
determina outras providências.”. Encaminhar às comissões para pareceres; 

 

2. Projeto de Lei nº 10/2022, de autoria do Vereador Hudson Matheus, que "Dispõe sobre o dever 
de inserção do símbolo mundial da conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista - 
TEA nas placas de estabelecimentos públicos e privados que disponibilizam atendimento 
prioritário no município de Caldas Novas.". Encaminhar às comissões para pareceres; 

 

3. Projeto de Lei nº 12/2022, de autoria dos vereadores Andrei Barbosa e Weuller Gonçalves, 
que "Denomina-se a sede do Poder Executivo Municipal de Caldas Novas como “Paço Municipal 
Governador Íris Rezende Machado”, e dá outras providências.". Encaminhar às comissões para 
pareceres; 

 

4. Projeto de Lei nº 13/2022, de autoria dos vereadores Andrei Barbosa e Weuller Gonçalves, 
que "Denomina-se o Estádio Municipal de Caldas Novas como “Estádio Municipal Governador 
Maguito Vilela”, e dá outras providências.". Encaminhar às comissões para pareceres; 

 

 
 Matérias para 1ª apreciação: 

 
5. Projeto de Lei nº 173/2021, de autoria do Vereador Andrei Barbosa, que "Determina a 
obrigação de emissão de certificado por profissional de engenharia em instalações elétricas e dá 
outras providências.”. Leitura dos pareceres, 1ª discussão e 1ª votação; 
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6. Projeto de Lei nº 174/2021, de autoria do Vereador Josiel dos Cachorros, que “Dispõe sobre 
a criação de animais de grande porte em perímetro urbano no Município de Caldas Novas, e dá 
outras providências.”. Leitura dos pareceres, 1ª discussão e 1ª votação; 



 

 

 

7. Projeto de Lei nº 175/2021, de autoria do Vereador Hudson Matheus, que "Dispõe sobre 
denominação de Próprio Público que especifica de ´Sede Programa Melhor em Casa - Marina 
Pereira da Silva´ e dá outras providências.". Leitura dos pareceres, 1ª discussão e 1ª votação; 

 

 
 Matérias para 2ª apreciação: 

 
8. Projeto de Lei Complementar nº 22/2021, de autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe 
sobre a isenção do IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE IMÓVEIS – ISTI, quando do primeiro 
registro de imóveis objetos de programas de Regularização Fundiária Urbana De Interesse 
Social (REURB-S), e dá outras providências.”. 2ª discussão e 2ª votação; 
 
9. Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº 153/2021, de autoria da CCJ, que “Modifica o 
Parágrafo Único do art. 1º.”. 2ª discussão e 2ª votação; 
 
10. 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.”. 2ª discussão e 2ª 
votação; 
 
11. 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.". 2ª discussão 
e 2ª votação; 
 
 

 Requerimentos: 
 

12. Leitura, discussão e votação única dos requerimentos: 

 25/2022, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando construção de uma 
praça, juntamente com uma academia ao ar livre, no Jardim Tangará; 

 26/2022, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando manutenção da 
quadra de futebol, no Setor Tangará;  
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 27/2022, de autoria do gabinete do Vereador Everton Jamal, solicitando revitalização da Praça 
João Afonso de Oliveira, no Setor Lago das Brisas III; 

 28/2022, de autoria do gabinete do Vereador Everton Jamal, solicitando revitalização da Praça 
Jovelino Ferreira Coelho, no Bairro Nova Vila; 

 29/2022, de autoria do gabinete do Vereador Hudson Matheus, solicitando patrolamento, 
cascalhamento e limpeza de toda a extensão da Rua 37 da Estancia Tamburi; 



 

 

 30/2022, de autoria do gabinete do Vereador João Muniz, solicitando operação tapa buraco 
em toda extensão da Avenida Serra Negra, no Setor Caldas d’Oeste; 

 31/2022, de autoria do gabinete do Vereador João Muniz, solicitando recapeamento de toda 
a Avenida F do Setor Itanhangá II; 

 32/2022, de autoria do gabinete do Vereador Paulo da Laranja, solicitando liberação da pista 
de caminhado do Sesc para a população; 

 33/2022, de autoria do gabinete do Vereador Rodrigo Lima, solicitando a nomeação das 
tribunas desta Casa, conforme projetos aprovados; 

 34/2022, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, solicitando a retomada dos jogos 
estudantis no município; 

 35/2022, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, solicitando medidas moderadoras 
de tráfego e controle de velocidade no perímetro urbano da GO-139; 

 36/2022, de autoria do gabinete do Vereador Hudson Matheus, solicitando informações a 
respeito dos recursos financeiros que estão no caixa da prefeitura para construção do CEU – 
Centro de Artes e Esportes Unificados -, localizado no Bairro Itanhangá, ao lado do Colégio 
Goyás – Unopar. 
 
 
Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, aos dezessete 
dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois (17/02/2022). 

 
 
 
 

 

 
Vereador Marinho Câmara 

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


