
 

 

Pauta da 4ª Sessão Ordinária do mês de dezembro de 2022, da Câmara 
Municipal de Caldas Novas, a ser realizada no dia 07/12/2022, nesta Casa de 
Leis. 
 
 

 Abertura: 
 
Leitura de um versículo da Bíblia; 
 
Execução do Hino Nacional; 
 
Aprovação da Ata da sessão anterior; 
 
Disponibilização do Balancete de Prestação de Contas desta Casa de Leis do mês de setembro 
do corrente ano, já protocolado no TCM; 
 
 

 Matérias para leitura: 
 

1. Projeto de Lei nº 159/2022, 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; 
 
 

 Moções: 
 

2. Moção de Aplauso à equipe do Programa Polícia Mirim, de autoria do Vereador Marinho 
Câmara; 
 
3. Moção de Aplauso e Reconhecimento Público ao Sr. Edésio Junqueira de Morais, de autoria 
do Vereador Ronan Maia; 
 
 

 Matérias oriundas de requerimento de urgência especial: 
 

4. Projeto de Lei nº 155/2022, de autoria do Executivo Municipal, que "Estima a Receita e fixa a 
Despesa do Município de Caldas Novas para o exercício de 2023 e dá outras providências." 
(Substitutivo LOA 2023). Leitura dos pareceres, 1ª discussão e 1ª votação, 2ª discussão e 2ª 
votação; 
 
5. Projeto de Lei nº 156/2022, de autoria do Executivo Municipal, que "Dispõe sobre alteração 
da Lei nº 3.335, de 23 de junho de 2022 - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício 
de 2023.". Leitura dos pareceres, 1ª discussão e 1ª votação, 2ª discussão e 2ª votação; 
 
6. Projeto de Lei nº 157/2022, de autoria do Executivo Municipal, que "Altera a Lei nº 3.272/2021, 
de 17 de dezembro de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio de 2022/2025 



 

 

do Município de Caldas Novas, Estado de Goiás.". Leitura dos pareceres, 1ª discussão e 1ª 
votação, 2ª discussão e 2ª votação; 

 

7. Projeto de Lei nº 160/2022, de autoria do Vereador Everton Jamal, que "Declara de Utilidade 
Pública a Associação APATI – Associação de pais de autistas e transtornos infantis, e determina 
outras providências.". Leitura dos pareceres, 1ª discussão e 1ª votação, 2ª discussão e 2ª 
votação; 
 
 

 Matérias para 1ª apreciação: 
 

8. Projeto de Lei nº 141/2022, de autoria do Executivo Municipal, que "Altera a Lei nº 3.272/2021, 
de 17 de dezembro de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio de 
2022/2025, do Município de Caldas Novas, Estado de Goiás.". Leitura dos pareceres, 1ª 
discussão e 1ª votação; 
 
 

 Matérias para 2ª apreciação: 
 

9. Projeto de Resolução nº 7/2022, de autoria da Mesa Diretora, que “Modifica a Resolução n° 
001/2020, e dá outras providencias.”. 2ª discussão e 2ª votação; 
 
10. Projeto de Lei nº 141/2022, de autoria do Executivo Municipal, que "Altera a Lei nº 
3.272/2021, de 17 de dezembro de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 
de 2022/2025, do Município de Caldas Novas, Estado de Goiás.". 2ª discussão e 2ª votação; 
 
11. Projeto de Lei nº 146/2022, de autoria do Executivo Municipal, que "Dispõe sobre alteração 
da Lei nº 3.335, de 23 de junho de 2022 – LDO - Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício 
de 2023.". 2ª discussão e 2ª votação; 
 

 

 Requerimentos: 
 

12. Leitura, discussão e votação única dos requerimentos: 

 664/2022, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando operação tapa 
buraco em toda extensão da Rua RC-17, no Bairro Recanto de Caldas; 

 665/2022, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando operação tapa 
buraco em toda extensão da Rua E-13, no Bairro Itanhangá II; 

 666/2022, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando operação tapa 
buraco em toda extensão da Rua 52, no Bairro Itaguaí II; 

 667/2022, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho Costa, solicitando pista de cooper 
no canteiro central entre a Avenida Lindóia, do Setor Caldas d’Oeste e da Rua 18, do Setor Itaici 
I; 

 668/2022, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho Costa, solicitando revitalização dos 
banheiros públicos da Feira Livre dos setores Santa Efigênia e Itaguaí; 



 

 

 669/2022, de autoria do gabinete do Vereador Daniel Caldeira, solicitando instalação de 1 
poste de iluminação pública em frente a Igreja Peniel Comunidade Cristã, no Setor Mansões das 
Águas Quentes, na Avenida E, Quadra AV-10, Lote 5; 

 670/2022, de autoria do gabinete do Vereador Gilmar Martins, solicitando a construção de 
pontos de ônibus para os alunos do transporte escolar do município. 
 
 
Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, aos seis dias do 
mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois (06/12/2022). 

 
 
 
 
 
 
 

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

Biênio 2021/2022 
 

 

                                           

 


