
 

 

Pauta da 3ª Sessão Ordinária do mês de fevereiro de 2022, da Câmara 
Municipal de Caldas Novas, a ser realizada em 21/02/2022, 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 dezembro já protocolado junto ao TCM; 
 
 

 Matérias para leitura: 
 
1. Projeto de Lei nº 11/2022, de autoria do Vereador Hudson Matheus, que "Dispõe sobre a 
criação do Cicloturismo na Estância Turística de Caldas Novas, e dá outras providências.". 
Encaminhar às comissões para pareceres; 
 
2. Decreto Legislativo nº 2/2022, de autoria do Vereador Daniel Caldeira, que "Concede Título 
de Cidadã Honorífico de Caldas Novas à Pessoa Ilustre da Sra.  kenia Patrícia Azevedo.". 
Encaminhar à CCJ para parecer; 

 

 
 Matérias de única apreciação: 

 
3. Decreto Legislativo nº 64/2021, de autoria do Vereador Professor Rodrigo, que “Concede 
Título de Cidadão Honorífico de Caldas Novas à Pessoa Ilustre do Sr. Antônio Cunha Sobrinho.". 
Leitura do parecer da CCJ, única discussão e única votação; 

 

4. Decreto Legislativo nº 67/2021, de autoria do Vereador Andrei Barbosa, que "Concede Título 
de Cidadão Honorífico de Caldas Novas à Pessoa Ilustre do Sr. Sílvio José Gonçalves.”. Leitura 
do parecer da CCJ, única discussão e única votação; 

 

5. 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: 
 

6. Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº 4/2021, de autoria dos vereadores Daniel, Andrei 
Barbosa, Andrei Rocha, Everton, Geraldo, Gilmar Martins, Gilmar Eng, Hudson, João, Rodrigo 
Lima, Saulo e Weuller, que "Acrescenta o Inciso XXII no Artigo 35 da Lei Orgânica do Município 
de Caldas Novas/Go.". 1ª discussão e 1ª votação; 



 

 

 
7. Emenda Modifica ao Projeto de Lei nº 178/2021, de autoria do Vereador Gilmar Engenheiro. 
1ª discussão e 1ª votação; 

 

8. 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; 

 

9. 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; 

 

10. Emenda Supressiva ao Projeto de Lei nº 174/2021, de autoria do Vereador Rodrigo Lima. 
1ª discussão e 1ª votação; 

 

11. 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; 

 

 
 Matérias para 2ª apreciação: 

 
12. 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; 
 
13. 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;  
14. 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.". 2ª discussão e 2ª votação; 
 
 

 Requerimentos: 
 

15. Leitura, discussão e votação única dos requerimentos: 

 37/2022, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando a retomada e 
conclusão das obras no CEU das Artes Oscar Santos, localizado no Setor Itanhangá I; 

 38/2022, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando obra de drenagem 
da água ou outra solução de engenharia na Rua Santo Antônio (fundos do estádio), no Setor 
Oeste; 

 39/2022, de autoria do gabinete do Vereador Daniel Caldeira, solicitando, em caráter de 
urgência, vistoria na rede de iluminação pública, com a finalidade de verificar e evitar 



 

 

desperdícios, haja visto a grande quantidade de lâmpadas acesas em vários bairros durante o 
dia; 

 40/2022, de autoria do gabinete do Vereador Daniel Caldeira, solicitando relação completa de 
todos os médicos que prestam serviços para o município, seus contratos, local e horário de 
trabalho, e seus respectivos salários; 

 41/2022, de autoria do gabinete do Vereador Daniel Caldeira, solicitando estudo técnico para 
criação de aplicativo de transporte urbano; 

 42/2022, de autoria do gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, solicitando revitalização dos 
canteiros entre as quadras do Setor Parque das Brisas I; 

 43/2022, de autoria do gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, solicitando recapeamento 
asfáltico no Setor Parque das Brisas I; 

 44/2022, de autoria do gabinete do Vereador Hudson Matheus, solicitando que o Poder 
Executivo envie projeto de lei autorizativa para possível convênio junto a escolas particulares de 
educação infantil, a fim de reduzir a lista de espera por vagas nos centros municipais de 
educação infantil (CMEIs); 

 45/2022, de autoria do gabinete do Vereador Professor Rodrigo, solicitando construção de 
banheiro público na Praça Quatro Rodas, no Setor Olegário Pinto; 

 46/2022, de autoria do gabinete do Vereador Professor Rodrigo, solicitando operação tapa 
buraco na Avenida Brasília, no Setor São José, nas proximidades da Escola Municipal Mather 
Isabel; 

 47/2022, de autoria do gabinete do Vereador Rodrigo Lima, solicitando reforma geral na Praça 
do Maçom, com revitalização dos canteiros, reativação da fonte, manutenção na iluminação e 
pintura do piso; 

 48/2022, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, solicitando que o Procon execute 
ação conjunta de fiscalização entre o Inmetro, de forma a analisar os preços fornecidos aos 
consumidores, a qualidade do combustível e aferir a vazão e o volume fornecido nas bombas de 
combustível dos postos do município; 

 49/2022, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, solicitando o cumprimento da Lei 
Municipal nº 2.048, que dispõe sobre as normas para as caçambas coletoras de entulhos. 
 
 
Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, aos dezoito dias 
do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois (18/02/2022). 

 
 
 

 
Vereador Marinho Câmara 

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


