
 

 

 

Pauta da 5ª Sessão Ordinária do mês de fevereiro de 2022, da Câmara 
Municipal de Caldas Novas, a ser realizada em 23/02/2022, nesta Casa de Leis. 
 
 

 Abertura: 
 
Leitura de um versículo da Bíblia; 
Execução do Hino Nacional; 
Aprovação da Ata da sessão anterior; 
 
 

 Matérias para apreciação especial: 
 
1. Denúncia de infração político-administrativa com pedido de impeachment e afastamento 
cautelar, de autoria do Vereador Weuller Gonçalves; 
 
2. Requerimento de Urgência Especial ao Projeto de Lei Complementar nº 6/2022, de autoria do 
Executivo Municipal. Única discussão e única votação; 
 
3. Requerimento de Urgência Especial ao Projeto de Lei nº 17/2022, de autoria do Executivo 
Municipal. Única discussão e única votação; 
 
 

 Matérias para leitura: 
 
4. Projeto de Lei Complementar nº 7/2022, de autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre 
alteração da Lei Municipal nº. 3082/2019, que altera o perímetro urbano de Caldas Novas e dá 
outras providências.”. Encaminhar às comissões para pareceres; 
 
5. Projeto de Lei nº 18/2022, de autoria dos vereadores Saulo Inácio, Andrei Barbosa, Rodrigo 
Lima, Professor Rodrigo e Marinho Câmara, que "Institui no Município de Caldas Novas, o Banco 
de Ideias de Propostas Legislativas e dá outras providencias.". Encaminhar às comissões para 
pareceres; 

 

6. Projeto de Lei nº 19/2022, de autoria do Executivo Municipal, que "Dispõe sobre autorização 
legislativa para o poder executivo de Caldas Novas, Estado de Goiás, firmar convênio com o 
Instituto Terezinha Palmerston.". Encaminhar às comissões para pareceres; 

 

7. Projeto de Lei nº 20/2022, de autoria do Vereador Hudson Matheus, que "Institui o sistema 
informativo QR Code no Município de Caldas Novas e dá outras providências.". Encaminhar às 
comissões para pareceres; 
 
 

 Matérias para 1ª apreciação: 
 



 

 

8. 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.". 1ª discussão e 1ª votação; 
 
9. Projeto de Lei Complementar nº 6/2022, de autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre 
a Regularização de Obras e Edificações e da Outorga Onerosa, condicionada, quando 
necessário, à realização de obras e compensações ambientais, e altera a Lei Municipal de nº. 
3.088/2019 (Plano Diretor).”. Leitura dos pareceres, 1ª discussão e 1ª votação; 
 
10. 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.". Leitura dos pareceres, 1ª discussão e 1ª votação; 
 
 

 Matérias para 2ª apreciação: 
 

11. 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.". 2ª discussão e 2ª votação; 
 
12. Projeto de Lei Complementar nº 6/2022, de autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe 
sobre a Regularização de Obras e Edificações e da Outorga Onerosa, condicionada, quando 
necessário, à realização de obras e compensações ambientais, e altera a Lei Municipal de nº. 
3.088/2019 (Plano Diretor).”. 2ª discussão e 2ª votação; 
 
13. 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.". 2ª discussão e 2ª votação; 
 
 

 Requerimentos: 
 

14. Leitura, discussão e votação única dos requerimentos: 

 63/2022, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando operação tapa 
buraco em toda extensão da Rua 1 do Bairro Jardim Esmeralda; 

 64/2022, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando operação tapa 
buraco em toda extensão da Av. Bento de Godoy Neto, no Bairro Santa Efigênia; 

 65/2022, de autoria do gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, solicitando implantação de 
redutor de velocidade (lombada) na Rua 19 do Setor Turista II, nas proximidades da Quadra 39; 

 66/2022, de autoria do gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, solicitando implantação de 
redutor de velocidade (lombada) na Rua 4, Quadra 6, no Setor Portal das Águas Quentes I; 

 67/2022, de autoria do gabinete do Vereador Hudson Matheus, solicitando a recomposição do 
quadro de servidores do atendimento ao público da unidade do Procon de Caldas Novas; 

 68/2022, de autoria do gabinete do Vereador Hudson Matheus, solicitando serviços de tapa 
buraco na Rua 31 do Setor Itaici II; 



 

 

 69/2022, de autoria do gabinete do Vereador Josiel dos Cachorros, solicitando ampliação do 
horário de atendimento no CAPS I e II; 

 70/2022, de autoria do gabinete do Vereador Josiel dos Cachorros, solicitando 
disponibilização de um funcionária de serviços gerais para ser lotada na Barreira da Polícia 
Rodoviária em Caldas Novas; 

 71/2022, de autoria do gabinete do Vereador João Muniz, solicitando operação tapa buraco 
em toda extensão da Rua Augusto Gonzaga de Menezes, no Setor Jardim Serrano; 

 72/2022, de autoria do gabinete do Vereador Lindomar do Posto, solicitando instalação de 
semáforo entre a Avenida Marechal Deodoro da Fonseca e Rua 3, no Setor São José; 

 73/2022, de autoria do gabinete do Vereador Lindomar do Posto, solicitando instalação de 
semáforo no cruzamento entre a Avenida Cel Bento de Godoy e Rua 11, no Centro; 

 74/2022, de autoria do gabinete do Vereador Rodrigo Lima, solicitando operação tapa buraco 
em toda extensão da Avenida Lindoia, no Setor Caldas d’Oeste; 

 75/2022, de autoria do gabinete do Vereador Rodrigo Lima, solicitando revitalização geral da 
praça e operação tapa buraco em todas as vias públicas do Setor Parque Real; 

 76/2022, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando modificação para 
mão única da Rua Eudoxio de Godoy, no trecho da Quadra 49, no Bairro Santa Efigênia, bem 
como autorização para estacionamento de um único lado, pintura da faixa e colocação de placas 
de sinalização. 
 
 
Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, aos vinte e dois 
dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois (22/02/2022). 

 
 

 

 
Vereador Marinho Câmara 

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


