
 

 

Pauta da 2ª Sessão Ordinária do mês de junho de 2022, da Câmara Municipal de 
Caldas Novas, a ser realizada em 08/06/2022, nesta Casa de Leis. 
 
 

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

 Matéria de apreciação especial: 
 

1. Requerimento de Urgência Especial ao Projeto de Lei nº 76/2022, de autoria do Vereador 
Ronan Maia. Leitura, única discussão e única votação; 
 
2. Requerimento de Urgência Especial ao Projeto de Lei nº 94/2022, de autoria do Executivo 
Municipal. Leitura, única discussão e única votação; 
 
 

 Moções: 
 

3. Moção de Aplauso aos Srs. Dino Coliseu, João Paulo Mansano, Gustavo Antunes e Christian 
Rodrigues, de autoria do Vereador Paulo da Laranja; 
 
4. Moção de Aplauso ao Sr. Marcelo Dias de Melo, de autoria do Vereador Paulo da Laranja; 

 

5. Moção de Aplauso ao Sr. Renan Onofre da Silva Oliveira, de autoria do Vereador Paulo da 
Laranja; 

 

6. Moção de Aplauso aos Srs. Christian de Oliveira Sobrinho e Marcelo Gastaldi, de autoria do 
Vereador Andrei Barbosa; 

 

7. Moção de Aplauso ao Prefeito Kléber Luíz Marra, à Secretária de Educação Vanessa 
Rodrigues Almeida de Oliveira e aos demais servidores da Secretaria Municipal de Educação, 
de autoria do Vereador Claudinho Costa; 

 

8. Moção de Aplauso à Sra. Nara Júlia Pires Gomes, de autoria do Vereador Claudinho Costa; 
 

9. Moção de Aplauso a todos os agentes de proteção do Juizado da Infância e Juventude do 
município, de autoria do Vereador Claudinho Costa; 

 

 
 Matérias para leitura: 



 

 

 
10. Projeto de Resolução nº 4/2022, de autoria da Mesa Diretora, que "Modifica e aditiva a 
Resolução n° 001/2020, e dá outras providências.". Encaminhar à CCJ para parecer; 

 
11. Projeto de Lei nº 82/2022, de autoria do Vereador João Muniz, que “Dispõe sobre a 
inserção de mecanismos, instrumentos e assistência psicológica para crianças e adolescentes 
vítimas de violência doméstica nas Escolas da Rede Pública de Ensino, nos Centros de 
Acolhimento e nas Unidades Básicas de Saúde no âmbito do Município de Caldas Novas e dá 
outras providências.”. Encaminhar às comissões para pareceres; 

 

12. Projeto de Lei nº 84/2022, de autoria do Vereador Geraldo Pimenta, que “Dispõe sobre o 
Programa Escola Segura no Município de Caldas Novas.”. Encaminhar às comissões para 
pareceres; 

 

13. Projeto de Lei nº 85/2022, de autoria do Vereador Professor Rodrigo, que “Declara de 
utilidade pública municipal a Organização Ser do Bem.”. Encaminhar às comissões para 
pareceres; 

 

14. Projeto de Lei nº 87/2022, de autoria do Vereador Geraldo Pimenta, que “Assegura 
atendimento assistencial, psicológico e de saúde, a ser fornecidas pelas instituições de ensino, 
às estudantes de ensino superior vítimas de violência sexual, e dá outras providências.”. 
Encaminhar às comissões para pareceres; 

 

15. Projeto de Lei nº 96/2022, de autoria do Vereador Andrei Barbosa, que “Dispõe sobre a 
obrigação da Prefeitura Municipal divulgar informações em sua página oficial na internet sobre 
todos os Conselhos Municipais em atividade na cidade e dá outras providências.”. Encaminhar 
às comissões para pareceres; 

 

16. Projeto de Lei 97/2022, de autoria do Vereador Andrei Barbosa, que “Autoriza o Poder 
Executivo a instituir no Município de Caldas Novas campanhas e ações dedicadas ao tema da 
Economia Criativa, e dá outras providências.”. Encaminhar às comissões para pareceres; 

 

17. Projeto de Lei 98/2022, de autoria do Vereador Andrei Barbosa, que “Declara Patrimônio 
Cultural e Ambiental do Município de Caldas Novas, os personagens oficiais da Educação 
Ambiental TOM & IZA – Amigos da Natureza.”. Encaminhar às comissões para pareceres; 

 

18. Projeto de Lei 99/2022, de autoria do Executivo Municipal, que “Altera o Parágrafo único 
do Artigo 1º da Lei Municipal nº 3.227/2021, de 13 de outubro de 2.021.”. Encaminhar às 
comissões para pareceres; 

 

19. Projeto de Lei nº 100/2022, 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; 

 



 

 

20. Decreto Legislativo nº 19/2022, de autoria do Vereador Rodrigo Lima, que "Concede Título 
de Cidadão Honorífico de Caldas Novas à Pessoa Ilustre do Sr. Rafael Santana de Lima.". 
Encaminhar à CCJ para parecer; 

 

21. Decreto Legislativo nº 20/2022, de autoria do Vereador Gilmar Engenheiro, que "Concede 
Título de Cidadão Honorífico de Caldas Novas à Pessoa Ilustre do Sr.  Dr. Alan Denil, dos 
Santos.”. Encaminhar à CCJ para parecer; 

 

 
 Matérias de única apreciação: 

 
22. Decreto Legislativo nº 5/2022, de autoria do Vereador Andrei Barbosa, que “Concede 
Título de Cidadão Honorífico de Caldas Novas à Pessoa Ilustre do Sr. Alexandre da Silva 
Valente.”. Leitura do parecer da CCJ, única discussão e única votação; 
 
23. Decreto Legislativo nº 6/2022, de autoria do Vereador Andrei Barbosa, que “Concede 
Título de Cidadã Honorífica de Caldas Novas à Pessoa Ilustre da Sra. Evelyn Aida Tonioli 
Valente.”. Leitura do parecer da CCJ, única discussão e única votação; 
 
24. Decreto Legislativo nº 7/2022, de autoria do Vereador Daniel Caldeira, que "Concede 
Título de Cidadão Honorífico de Caldas Novas à Pessoa Ilustre do Sr. Rannieri Cavalcanti 
Lopes.". Leitura do parecer da CCJ, única discussão e única votação; 
 
25. Decreto Legislativo nº 8/2022, de autoria do Vereador Rodrigo Lima, que "Concede Título 
de Cidadão Honorífico de Caldas Novas à Pessoa Ilustre do Sargento PM Edvar Cândido da 
Silva.". Leitura do parecer da CCJ, única discussão e única votação; 
 
26. Decreto Legislativo nº 9/2022, de autoria do Vereador Daniel Caldeira, que "Concede 
Título de Cidadão Honorífico de Caldas Novas à Pessoa Ilustre do Subtenente PM Alcimar 
Rodrigues da Silva.". Leitura do parecer da CCJ, única discussão e única votação; 
 
27. Decreto Legislativo nº 10/2022, de autoria do Vereador Marinho Câmara, que "Concede 
Título de Cidadã Honorífica de Caldas Novas à Pessoa Ilustre da Sra. Giselly de Lima Rocha.”. 
Leitura do parecer da CCJ, única discussão e única votação; 
 
 

 Matérias para 1ª apreciação: 
 
28. Projeto de Lei nº 51/2022, de autoria do Vereador Hudson Matheus, que "Dispõe sobre 
oficialização da denominação de área pública municipal localizada no Setor Jardim Privé das 
Caldas no Conjunto Habitacional Terezinha Palmerston, neste Município e dá outras 
providências.". Leitura dos pareceres, 1ª discussão e votação; 
 
29. Projeto de Lei nº 57/2022, de autoria do Executivo Municipal, que "Dispõe sobre abertura 
de crédito adicional especial ao orçamento vigente e dá outras providências." (Conselho Tutelar). 
Leitura dos pareceres, 1ª discussão e votação; 

 



 

 

30. Projeto de Lei nº 58/2022, de autoria do Executivo Municipal, que "Dispõe sobre abertura 
de crédito adicional especial ao orçamento vigente e dá outras providências." (Urbana, Saúde, 
CaldasPrev, Esportes e SMT). Leitura dos pareceres, 1ª discussão e votação; 
 
31. Projeto de Lei nº 59/2022, de autoria do Vereador Marinho Câmara, que “Institui, no âmbito 
do Município de Caldas Novas, a Medalha Ulisses Naves, destinada a homenagear trabalhos 
e/ou ações em defesa da ecologia.”. Leitura dos pareceres, 1ª discussão e votação; 

 

32. Projeto de Lei nº 62/2022, de autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre a 
prorrogação da concessão de uso da área descrita no Art. 1º da Lei Municipal nº. 888/2000, de 
07 de agosto de 2000.”. 1ª discussão e votação; 

 

 

 Requerimentos: 
 

33. Leitura, discussão e votação única dos requerimentos: 

 322/2022, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando, em caráter de 
urgência, contratação de oftalmologista para o sistema público de saúde; 

 323/2022, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando operação tapa 
buracos em toda extensão da Rua Joaquim Firmino dos Reis, no Setor Holiday; 

 324/2022, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando operação tapa 
buraco em toda extensão da Rua Olímpio de Oliveira, no Setor Holiday; 

 325/2022, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho Costa, solicitando regularização 
fundiária de todo os setores Estancia Boa Vista e Thermas do Veraneio, com entrega das minutas 
aos moradores; 

 326/2022, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho Costa, solicitando regularização 
fundiária de todo o Setor Jardim Serrano, com entrega das minutas aos moradores; 

 327/2022, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho Costa, solicitando reforma da Escola 
Municipal Limirio Rosa; 

 328/2022, de autoria do gabinete do Vereador Daniel Caldeira, solicitando limpeza urbana 
(varredura das ruas) realizada pelos garis no Setor Santa Efigênia; 

 329/2022, de autoria do gabinete do Vereador Daniel Caldeira, solicitando, em caráter de 
urgência, mutirão de limpeza com roçada dos matos, retirada de entulhos, poda de árvores, 
operação tapa buracos e manutenção da iluminação pública com troca das lâmpadas e reatores 
queimados no Setor Serrinha, bem como asfaltar as ruas que estão sem infraestrutura; 

 330/2022, de autoria do gabinete do Vereador Daniel Caldeira, solicitando fiscalização mais 
atuante com relação às queimadas nas áreas urbanas e rurais, com especial atenção ao 
Residencial Reserva Ville; 

 331/2022, de autoria do gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, solicitando reforma e 
revitalização da Escola Municipal Mather Izabel; 

 332/2022, de autoria do gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, solicitando manutenção da 
sinalização horizontal (PARE) na Rua B-10, quadras 22 e 34, no Setor Parque das Brisas; 

 333/2022, de autoria do gabinete do Vereador Hudson Matheus, solicitando pavimentação 
asfáltica das ruas do Bairro Recanto de Caldas; 

 334/2022, de autoria do gabinete do Vereador Paulo da Laranja, solicitando revitalização da 
zona rural da Região do Paraíso, com reforço na Ponte Tereza; 



 

 

 335/2022, de autoria do gabinete do Vereador Paulo da Laranja, solicitando abertura das ruas 
dos Setor Jardim Privé das Caldas; 

 336/2022, de autoria do gabinete do Vereador Paulo da Laranja, solicitando instalação de 
quebra molas na Rua C-9, do Setor Itanhangá; 

 337/2022, de autoria do gabinete do Vereador Rodrigo Lima, solicitando retirada de entulhos 
dos setores Santa Efigênia e Serrinha; 

 338/2022, de autoria do gabinete do Vereador Rodrigo Lima, solicitando manutenção das vias 
públicas do Setor Mansões das Águas Quentes; 

 339/2022, de autoria do gabinete do Vereador Rodrigo Lima, solicitando manutenção das vias 
públicas dos setores Portal das Águas Quentes I e II; 

 340/2022, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, solicitando fiscalização quanto a 
velocidade de internet oferecida, junto aos provedores e prestadores de serviço de conexão; 

 341/2022, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, solicitando demarcação da 
sinalização horizontal e vertical dos quebra-molas no município. 
 
 
 
Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, aos sete dias do 
mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois (07/06/2022). 

 
 

 
 

 
 
 

Vereador Marinho Câmara 
Presidente da Câmara Municipal de Caldas Novas – GO 

Biênio 2021/2022 


