
 

 

Pauta da 4ª Sessão Ordinária do mês de maio de 2022, da Câmara Municipal de 
Caldas Novas, a ser realizada em 17/05/2022, 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 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.”. Encaminhar às comissões para pareceres; 
 
2. Projeto de Lei nº 63/2022, de autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre abertura de 
crédito adicional especial ao orçamento vigente e dá outras providências.” (Defesa Civil). 
Encaminhar às comissões para pareceres; 

 

3. Projeto de Lei nº 64/2022, de autoria do Executivo Municipal, que “Autoriza o Fundo Municipal 
do Meio Ambiente - FMMA a conceder subvenção e/ou auxílio financeiro à Associação Amigos 
do Lago Corumbá, e dá outras providências.”. Encaminhar às comissões para pareceres; 

 

4. Projeto de Lei nº 65/2022, de autoria do Executivo Municipal, que “Autoriza o Fundo Municipal 
do Meio Ambiente - FMMA a conceder repasse único de auxílio financeiro à Associação Ciclística 
Caldas Novas - ACIC, e dá outras providências.”. Encaminhar às comissões para pareceres; 

 

5. Projeto de Lei nº 66/2022, de autoria do Vereador Geraldo Pimenta, que “Dispõe sobre a 
prioridade de atendimento em equipamentos públicos de saúde para mulheres vítimas de 
violência doméstica e familiar e dá outras providências.”. Encaminhar às comissões para 
pareceres; 

 

6. Projeto de Lei nº 67/2022, de autoria do Vereador Claudinho Costa, que “Dispõe sobre a 
alteração de denominação da Rua 6, do Setor Jardim Jussara, no município de Caldas Novas, 
para Rua Juvenil Alves dos Santos.”. Encaminhar às comissões para pareceres; 

 

7. Projeto de Lei nº 68/2022, de autoria do Vereador Paulo da Laranja, que "Institui a Semana 
Municipal dos Colecionadores, Atiradores e Caçadores – CAC’s - no Município de Caldas 
Novas/GO, e dá outras providencias.”. Encaminhar às comissões para pareceres; 

 



 

 

8. Decreto Legislativo nº 11/2022, de autoria do Vereador Hudson Matheus, que "Concede Título 
de Cidadão Honorífico à Personalidade do Sr. Nilson Moreira De Lima Junior.". Encaminhar à 
CCJ para parecer; 

 

9. Decreto Legislativo nº 12/2022, de autoria do Vereador Hudson Matheus, que "Concede Título 
de Cidadã Honorífica à Pessoa da Sra. Rejane Cirqueira Valério.". Encaminhar à CCJ para 
parecer; 

 

10. Decreto Legislativo nº 13/2022, de autoria do Vereador Claudinho Costa, que “Concede 
Título de Cidadão Honorífico de Caldas Novas à Pessoa Ilustre do Sr. Carlos Mantes Ferreira.”. 
Encaminhar à CCJ para parecer; 

 

 
 Matérias para 1ª apreciação: 

 
11. Projeto de Resolução nº 2/2022, 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.” (mesas e armários 
para Sec. Esporte e Lazer). Leitura do parecer da CCJ, 1ª discussão e 1ª votação; 
 
12. Projeto de Lei nº 16/2022, de autoria dos vereadores Daniel Caldeira e Rodrigo Lima, que 
“Autoriza o Poder Executivo de Caldas Novas a indenizar os danos materiais, físicos e estéticos 
a título de indenização por motivo de acidentes de trânsito causados por falta de manutenção 
das vias públicas municipais.”. 1ª discussão e 1ª votação; 
*Projeto estava com vistas ao Vereador Claudinho Costa 

 
13. Projeto de Lei nº 40/2022, de autoria do Vereador Josiel dos Cachorros, que "Institui o 
tema ´Direito e Proteção dos Animais´ nas unidades da Rede Municipal de Ensino de Caldas 
Novas, GO.". Leitura dos pareceres, 1ª discussão e 1ª votação; 

 
14. Projeto de Lei nº 42/2022, de autoria do Vereador Professor Rodrigo, que "Declara de 
Utilidade Pública Municipal a Universidade Estadual de Goiás - UnU Caldas Novas.". Leitura da 
Certidão, 1ª discussão e 1ª votação; 

 

15. Projeto de Lei nº 45/2022, de autoria do Vereador Hudson Matheus, que “Institui o 
detalhamento da cobrança e aplicação da taxa de serviços de coleta, remoção e destinação final 
de resíduos sólidos urbanos, denominada - TCRU e dá outras providências.”. Leitura dos 
pareceres, 1ª discussão e 1ª votação; 

 

16. Projeto de Lei nº 47/2022, de autoria dos vereadores Saulo Inácio e Gilmar Martins, que 
"Cria a Comenda em Homenagem ao Agricultor – Tupá Mineiro - no âmbito do Município de 
Caldas Novas e dá outras providencias.". Leitura dos pareceres, 1ª discussão e 1ª votação; 

 

17. Projeto de Lei 48/2022, de autoria do Vereador Hudson Matheus, que "Dispõe sobre a 
transparência e publicidade anual pelo Poder Executivo, em sítio eletrônico, no Portal de 
Transparência e no Diário Oficial do Município, acerca do recebimento e aplicação das Emendas 
Parlamentares à nível Federal e/ou Estadual e das Emendas Individuais e de Bancada 



 

 

apresentadas pelos Vereadores à Lei Orçamentária Anual no Município de Caldas Novas, e 
contém outras disposições.". Leitura dos pareceres, 1ª discussão e 1ª votação; 

 

18. Projeto de Lei nº 56/2022, de autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre a 
alteração dos artigos 1º, 2°, 4°, 5° e 6° da Lei Municipal n° 2.903/2019, quanto a desafetação de 
área pública municipal, autorização de permuta de imóvel público com imóvel particular, afetação 
e denominação deste como rua, e dá outras providências.” (Integra). Leitura dos pareceres, 1ª 
discussão e 1ª votação; 
 
 

 Matérias para 2ª apreciação: 
 
19. Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº 4/2021, de autoria dos vereadores Daniel Caldeira, 
Andrei Barbosa, Andrei Rocha, Everton Jamal, Geraldo Pimenta, Gilmar Martins, Gilmar 
Engenheiro, Hudson Matheus, João Muniz, Rodrigo Lima, Saulo Inácio e Weuller Gonçalves, que 
"Acrescenta o Inciso XXII no Artigo 35 da Lei Orgânica do Município de Caldas Novas/Go.". 2ª 
discussão e 2ª votação; 
*Projeto estava com vistas ao Vereador Gilmar Martins 

 
 
 Requerimentos: 
 

20. Leitura, discussão e votação única dos requerimentos: 

 265/2022, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando à Delegacia Geral 
da Polícia Civil do Estado de Goiás, na pessoa do Delegado Alexandre Pinto Lourenço, a criação 
de um grupo especializado para apuração de crimes cibernéticos no âmbito da Delegacia 
Regional de Caldas Novas; 

 266/2022, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando a criação de uma 
ciclofaixa (ciclovia) na continuação da Avenida E do Bairro Itanhangá até as proximidades do 
Condomínio Filomeu da Cruz Vieira; 

 267/2022, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho Costa, solicitando regulamentação 
para valorização de carreira e de cargos e salários dos secretários escolares; 

 268/2022, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho Costa, solicitando sistema de 
informatização e integralização da rede municipal de ensino; 

 269/2022, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho Costa, solicitando extensão da rede 
de esgoto em toda a Quadra 16, na Rua 14, do Setor Itaici I; 

 270/2022, de autoria do gabinete do Vereador Everton Jamal, solicitando recapeamento com 
sinalização da Avenida Caminho do Lago; 

 271/2022, de autoria do gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, solicitando roçagem no Setor 
Portal das Águas Quentes I; 

 272/2022, de autoria do gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, solicitando duplicação da 
Avenida Castelo Novo (Cel. Bento de Godoy), no Setor Aeroporto; 

 273/2022, de autoria do gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, solicitando pavimentação 
asfáltica no Setor Jequitimar; 

 274/2022, de autoria do gabinete do Vereador Hudson Matheus, solicitando manutenção do 
veículo automotor do CAPS, bem como da ampliação da frota para suprir a demanda das 
unidades; 



 

 

 275/2022, de autoria do gabinete do Vereador Hudson Matheus, solicitando reposição do 
quadro de energia e troca dos refletores da quadra de esportes da Praça Vigilato Gonçalves 
Pinheiro (Praça da Acejuvi), no Bairro Santa Efigênia; 

 276/2022, de autoria do gabinete do Vereador João Muniz, solicitando implantação de 
lombada (quebra molas) na Rua Mirian Caixeta Bandeira, Quadra 19, Lote 16 A, no Setor 
Holiday; 

 277/2022, de autoria do gabinete do Vereador Paulo da Laranja, solicitando construção da 
praça no cruzamento da Rua D-15 com a Rua D-13, no Setor Itanhangá, bem como a reforma e 
recapeamento das ruas; 

 278/2022, de autoria do gabinete do Vereador Professor Rodrigo, solicitando implantação de 
faixa de pedestres próximo ao Vapt Vupt; 

 279/2022, de autoria do gabinete do Vereador Ronan Maia, solicitando contratação de médico 
cardiologista; 

 280/2022, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, solicitando a promoção da 
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, mediante a 
supressão de barreiras e obstáculos nas vias do perímetro urbano; 

 281/2022, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, solicitando implantação de 
semáforo na confluência da Avenida C, Avenida Antônio Sanches Fernandes, Avenida das 
Nações e Rua das Palmas, nas proximidades ao Fórum. 
 
 
Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, aos dezesseis 
dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois (16/05/2022). 

 
 
 
 
 
 

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

Biênio 2021/2022 
 

 

                                           

 


