
 

 

Pauta da 1ª Sessão Extraordinária do mês de julho de 2021, da Câmara Municipal de Caldas Novas, a ser 
realizada em 05/07/2021, nesta Casa de Leis. 

 

➢ Abertura: 

• Leitura de um versículo da Bíblia; 

• Execução do Hino Nacional; 

 

➢ Matérias para apreciação: 

 

1. Projeto de Lei Complementar nº 14/2021, de autoria do Executivo Municipal, que “Altera o 
Parágrafo Único do Art. 1º da Lei Complementar Municipal nº. 161/2021 para prorrogar o FACILITA 
CALDAS 2021 que Institui medidas facilitadoras para que o contribuinte negocie seus débitos com a 
Fazenda Pública Municipal e dá outras providências.”; 

• Leitura; 

• 1ª discussão e 1ª votação; 

• 2ª discussão e 2ª votação. 

 

2. Projeto de Lei Complementar nº 15/2021, de autoria do Executivo Municipal, que “Regulamenta 
a recomposição do piso salarial dos Profissionais do Magistério Público da Educação Básica do Município 
de Caldas Novas-GO, relativo ao exercício de 2020, e confere outras providências.”; 

• Leitura; 

• 1ª discussão e 1ª votação; 

• 2ª discussão e 2ª votação. 

 

3. Projeto de Lei Complementar nº 16/2021, de autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre 
a recomposição dos vencimentos dos agentes públicos do Departamento Municipal de Água e Esgoto de 
Caldas Novas - DEMAE, e dá outras providências.”; 

• Leitura; 

• 1ª discussão e 1ª votação; 

• 2ª discussão e 2ª votação. 

 



 

 

4. Projeto de Lei Complementar nº 17/2021, de autoria do Executivo Municipal, que “Autoriza a 
contratação em razão de necessidade temporária de excepcional interesse público, pessoal para 
realização da função inerente ao cargo de Auxiliar de Serviços gerais destinados a Secretaria Municipal 
de Educação, Esporte e Lazer de Caldas Novas, e determina outras providências.”; 

• Leitura; 

• 1ª discussão e 1ª votação; 

• 2ª discussão e 2ª votação 

 

5. Projeto de Lei nº 74/2021, de autoria do Executivo Municipal, que “Altera o artigo 3º da lei 
1.668/2009 da composição do COMTUR, e determina outras providências.”; 

• Leitura; 

• 1ª discussão e 1ª votação; 

• 2ª discussão e 2ª votação. 

 

6. Projeto de Lei nº 76/2021, de autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre a autorização 
para abertura de Crédito Adicional Especial e dá outras providências.”; 

• Leitura; 

• 1ª discussão e 1ª votação; 

• 2ª discussão e 2ª votação. 

 

7. Projeto de Lei nº 84/2021, de autoria do Executivo Municipal, que “Revoga as cláusulas de 
inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade constantes do artigo 3º, da Lei Municipal nº. 
1.063/2002, de 01/07/2002, e determina outras providências.”; 

• Leitura; 

• 1ª discussão e 1ª votação; 

• 2ª discussão e 2ª votação. 

 

8. Projeto de Lei nº 88/2021, de autoria do Executivo Municipal, que “Autoriza o Executivo 
Municipal a celebrar convênio com o ACEJUVI – Associação Centro Juvenil Pela Vida e determina outras 
providências.”; 

• Leitura; 

• 1ª discussão e 1ª votação; 



 

 

• 2ª discussão e 2ª votação. 

 

9. Projeto de Lei nº 89/2021, de autoria do Executivo Municipal, que “Autoriza o Executivo 
Municipal a celebrar convênio com o ABRIGO SÃO FRANCISCO DE ASSIS e determina outras 
providências.”; 

• Leitura; 

• 1ª discussão e 1ª votação; 

• 2ª discussão e 2ª votação. 

 

10. Projeto de Lei nº 90/2021, de autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre autorização 
legislativa para o poder executivo de Caldas Novas, Estado de Goiás, firmar convênio com a instituição 
COMUTERAVIDA – Comunidade Terapêutica Viva a Vida, e determina outras providências.”; 

• Leitura; 

• 1ª discussão e 1ª votação; 

• 2ª discussão e 2ª votação. 

 

11. Projeto de Lei nº 91/2021, de autoria do Executivo Municipal, que “Autoriza o Município a firmar 
convênio com a instituição INTEGRA – Faculdades Integradas da América do Sul – Polo de Caldas 
Novas/GO e dá outras providências.”; 

• Leitura; 

• 1ª discussão e 1ª votação; 

• 2ª discussão e 2ª votação. 

 

 

12. Projeto de Lei nº 92/2021, de autoria do Executivo Municipal, que “Revoga a Lei Municipal 
3.127/2020, que ‘dispõe sobre a desafetação e doação de área pública municipal no Setor Santa 
Efigênia’, dispõe sobre a doação de área pública municipal no Setor Lagoa Quente e dá outras 
providências.”; 

• Leitura; 

• 1ª discussão e 1ª votação; 

• 2ª discussão e 2ª votação. 

 



 

 

13. Projeto de Lei nº 93/2021, de autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre a alteração do 
art. 343 da Lei Municipal de nº. 3.073/2019 (Código de Edificações).”; 

• Leitura; 

• 1ª discussão e 1ª votação; 

• 2ª discussão e 2ª votação. 

 

14. Projeto de Lei nº 94/2021, de autoria do Executivo Municipal, que “Altera a Lei Municipal n° 
3.077/2019 para o fim de regulamentação da regularização e aprovação de Loteamentos de Acesso 
Controlado, e dá outras providências.” (Plano Diretor); 

• Leitura; 

• 1ª discussão e 1ª votação; 

• 2ª discussão e 2ª votação 

 

15. “Dispõe sobre a Outorga Onerosa que visa a regularização de edificações, condicionada, quando 
necessário, à realização de obras e compensações ambientais, nos termos da previsão do art. 59 da Lei 
Municipal de nº. 3.088/2019 (Plano Diretor).”; 

• Leitura; 

• 1ª discussão e 1ª votação; 

• 2ª discussão e 2ª votação 

 

➢ Ata: 

16. Ata da presente sessão extraordinária. Única votação. 

  

Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, aos dois dias do mês de 
julho do ano de dois mil e vinte e um (02/07/2021).                                     

 

 

Vereador Marinho Câmara 

Presidente da Câmara Municipal de Caldas Novas – GO 

Biênio 2021/2022 


