
 

 

Pauta da 1ª Sessão Ordinária do mês de agosto de 2022, da Câmara Municipal 
de Caldas Novas, a ser realizada no dia 02/08/2022, 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 Complementar nº 21/2022, de autoria do Executivo Municipal, que "Estabelece 
o vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias, 
repassados pela União ao Município de Caldas Novas, conforme a Emenda Constitucional nº 
120, de 5 de maio de 2022.". Encaminhar às comissões para pareceres; 
 
2. Projeto de Lei nº 108/2022, de autoria do Vereador Saulo Inácio, que “Institui a publicidade 
dos convênios firmados entre o Poder Executivo de Caldas Novas, Goiás e entidades pública 
estadual, municipal, da administração direta ou indireta, e entidades particulares e dá outras 
providências.”. Encaminhar às comissões para pareceres; 
 
3. Projeto de Lei nº 109/2022, de autoria do Vereador Geraldo Pimenta, que "Institui o Programa 
Municipal de Apadrinhamento Afetivo e dá outras providências.". Encaminhar às comissões para 
pareceres; 

 

4. Projeto de Lei nº 110/2022, de autoria do Vereador Andrei Barbosa, que “Dispõe sobre o direito 
da pessoa com deficiência visual usuária de cão-guia de ingressar e permanecer com o animal 
em todos os locais públicos ou privados de uso coletivo no município de Caldas Novas.”. 
Encaminhar às comissões para pareceres; 

 

5. Projeto de Lei nº 111/2022, de autoria do Vereador Professor Rodrigo, que  "Dispõe sobre a 
obrigatoriedade da divulgação de listagens de alunos que aguardam por matrícula nas unidades 
escolares da rede pública de ensino municipal de Caldas Novas.". Encaminhar às comissões 
para pareceres; 

 

6. Projeto de Lei nº 112/2022, de autoria do Vereador Paulo da Laranja, que "Autoriza a criação 
do Programa de Equoterapia como método terapêutico de saúde pública para pessoas com 
deficiências (PCDs), no Município de Caldas Novas/GO, e dá outras providencias.”. Encaminhar 
às comissões para pareceres; 

 



 

 

7. Projeto de Lei nº 115/2022, de autoria do Vereador Marinho Câmara, que “Denomina-se a 
sede do CAPSI- Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil de ´CAPSI Infantojuvenil Edi 
Pimenta Carneiro´.”. Encaminhar às comissões para pareceres; 

 

8. Decreto Legislativo nº 29/2022, de autoria do Vereador Claudinho Costa, que “Concede Título 
de Cidadã Honorífica de Caldas Novas à Pessoa Ilustre da Sra. Graziele Maria de Souza.”. 
Encaminhar à CCJ para parecer; 

 

9. Decreto Legislativo nº 30/2022, de autoria do Vereador Ronan Maia, que “Concede Título de 
Cidadão Honorífico de Caldas Novas à Pessoa Ilustre do Sr. José André da Costa.”. Encaminhar 
à CCJ para parecer; 
 
 

 Matérias de apreciação especial: 
 
10. Requerimento de Urgência Especial ao Projeto de Lei Complementar nº 21/2022, de 
autoria do Executivo Municipal. Leitura, única discussão e única votação; 
 
 

 Matérias de única apreciação: 
 
11. Veto Total ao Autógrafo 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.”. Leitura, única discussão e única votação; 
 
12. Decreto Legislativo nº 15/2022, de autoria do Vereador Rodrigo Lima, que "Concede Título 
de Cidadã Honorífica de Caldas Novas à Pessoa Ilustre da Sra. Tathiana Pereira Alves de 
Souza.". Leitura do parecer da CCJ, única discussão e única votação; 

 

13. Decreto Legislativo nº 16/2022, de autoria do Vereador Marinho Câmara, que “Concede 
Título de Cidadão Honorífico de Caldas Novas à Pessoa Ilustre do Sr. Daniel Alves Caldeira.". 
Leitura do parecer da CCJ, única discussão e única votação; 

 

14. Decreto Legislativo nº 17/2022, de autoria do Vereador Marinho Câmara, que “Concede 
Título de Cidadão Honorífico de Caldas Novas à Pessoa Ilustre do Sr. Maurício José Fernandes.". 
Leitura do parecer da CCJ, única discussão e única votação; 

 

15. Decreto Legislativo nº 18/2022, de autoria do Vereador Claudinho Costa, que “Concede 
Título de Cidadã Honorífica de Caldas Novas à Pessoa Ilustre da Sra. Teresa Cristina Rosa 
Domingues Amaral.”. Leitura do parecer da CCJ, única discussão e única votação; 

 

16. 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.". Leitura 
do parecer da CCJ, única discussão e única votação; 

 



 

 

17. Decreto Legislativo nº 21/2022, de autoria do Vereador Claudinho Costa, que “Concede 
Título de Cidadão Honorífico de Caldas Novas à Pessoa Ilustre do Sr. Rafael Magalhães de 
Gouveia.”. Leitura do parecer da CCJ, única discussão e única votação; 

 

18. Decreto Legislativo nº 22/2022, de autoria do Vereador Weuller Gonçalves, que "Concede 
Título de Cidadão Honorífico de Caldas Novas à Pessoa Ilustre do Sr. Marcos Vinícius Cesário 
de Castro.". Leitura do parecer da CCJ, única discussão e única votação; 
 
19. Decreto Legislativo nº 23/2022, de autoria do Vereador Weuller Gonçalves, "Concede 
Título de Cidadão Honorífico de Caldas Novas à Pessoa Ilustre do Sr. Samuel Jacinto da Silva 
Amaral.". Leitura do parecer da CCJ, única discussão e única votação; 
 
20. Decreto Legislativo nº 24/2022, de autoria do Vereador Weuller Gonçalves, "Concede 
Título de Cidadã Honorífica de Caldas Novas à Pessoa Ilustre da Sra. Lívia Vieira Gomes 
Araújo.". Leitura do parecer da CCJ, única discussão e única votação; 
 
21. Decreto Legislativo nº 25/2022, de autoria do Vereador Weuller Gonçalves, "Concede 
Título de Cidadão Honorífico de Caldas Novas à Pessoa Ilustre do Dr. Janivaldo Nunes 
Lacerda.". Leitura do parecer da CCJ, única discussão e única votação; 

 

22. Decreto Legislativo nº 26/2022, de autoria do Vereador Paulo da Laranja, que “Concede 
Título de Cidadão Honorífico de Caldas Novas à Pessoa Ilustre do Sr. Dr. Anniel Piloto Relloso.”. 
Leitura do parecer da CCJ, única discussão e única votação; 
 
23. Decreto Legislativo nº 27/2022, de autoria do Vereador Geraldo Pimenta, que "Concede 
Título de Cidadão Honorífico de Caldas Novas à Pessoa Ilustre do Sr. Vereador Hudson Matheus 
de Paula Pires.". Leitura do parecer da CCJ, única discussão e única votação; 

 

24. Decreto Legislativo nº 28/2022, de autoria do Vereador Claudinho Costa, que “Concede 
Título de Cidadã Honorífica de Caldas Novas à Pessoa Ilustre da Sra. Solange Ramos Schorn.”. 
Leitura do parecer da CCJ, única discussão e única votação; 
 
 

 Matérias para 1ª apreciação: 
 

25. Projeto de Lei Complementar nº 18/2022, de autoria do Vereador Weuller Gonçalves, que 
"Altera e acrescenta os parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º ao artigo 10 da Lei Complementar nº 021/2014, 
de 03 de julho de 2014.". Leitura dos pareceres, 1ª discussão e 1ª votação; 
 
26. Emenda Supressiva ao Projeto de Lei nº 32/2022, de autoria do Vereador Professor 
Rodrigo; 
 
27. Projeto de Lei nº 32/2022, de autoria do Vereador Josiel dos Cachorros, que "Dispõe sobre 
a instalação de duchas higiênicas em banheiros de uso coletivo nos órgãos públicos e privados.". 
1ª discussão e 1ª votação; 
*Projeto e emenda estavam com vistas ao Vereador Geraldo Pimenta 

 



 

 

28. Projeto de Lei nº 60/2022, de autoria do Executivo Municipal, que “Institui o Programa 
Dinheiro Direto na Escola Municipal, e dá outras providências.”. 1ª discussão e 1ª votação; 
*Projeto e emenda estavam com vistas ao Vereador Weuller Gonçalves 

 
29. 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 - 
Fundec). 1ª discussão e 1ª votação; 
*Projeto e emenda estavam com vistas ao Vereador Daniel Caldeira 

 
30. Projeto de Lei nº 78/2022, de autoria do Executivo Municipal, que "Dispõe sobre abertura 
de crédito adicional especial ao orçamento vigente e dá outras providências." (Assistência Social 
- aquisição veículos). Leitura dos pareceres, 1ª discussão e 1ª votação; 

 

 
 Requerimentos: 
 

31. Leitura, discussão e votação única dos requerimentos: 

 387/2022, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando operação tapa 
buracos em toda extensão da Rua 5, no Jardim Paraíso I; 

 388/2022, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando operação tapa 
buracos em toda extensão da Rua 3, no Jardim Paraíso I; 

 389/2022, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando operação tapa 
buracos em toda extensão da Rua RP8, no Residencial Primavera II; 

 390/2022, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho Costa, solicitando uma travessia 
entre os setores Universitário e Ouro Verde ao Residencial Santa Clara e demais bairros 
vizinhos; 

 391/2022, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho Costa, solicitando pavimentação 
asfáltica nos setores Universitário e Ouro Verde; 

 392/2022, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho Costa, solicitando valorização 
salarial dos psicólogos e assistentes sociais concursados e credenciados no município; 

 393/2022, de autoria do gabinete do Vereador Daniel Caldeira, solicitando a conclusão da 
pavimentação asfáltica, limpeza e roçagem do mato no Setor Portal das Águas Quentes I; 

 394/2022, de autoria do gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, solicitando revitalização de 
sinalização horizontal – PARE – nos setores Turista I e II; 

 395/2022, de autoria do gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, solicitando implantação de 
semáforo no cruzamento das avenidas C e Antônio Sanches/Nações; 

 396/2022, de autoria do gabinete do Vereador Hudson Matheus, solicitando mutirão para 
realização de serviços de limpeza, roçagem, retirada de entulhos, troca de lâmpadas e serviços 
de cascalhamento, patrolamento e pavimentação asfáltica no Setor Portal das Águas Quentes 
II; 

 397/2022, de autoria do gabinete do Vereador Hudson Matheus, solicitando, com urgência, 
serviços de limpeza, retirada de entulhos, cascalhamento e pavimentação asfáltica no Setor 
Planalto; 

 398/2022, de autoria do gabinete do Vereador João Muniz, solicitando operação tapa buraco 
na Rua 65, Quadra 27, no Setor Itaguaí II; 

 399/2022, de autoria do gabinete do Vereador João Muniz, solicitando operação tapa buraco 
em toda extensão da Rua 1, no Setor Itaici II; 



 

 

 400/2022, de autoria do gabinete do Vereador Paulo da Laranja, solicitando inclusão de 
consultas no sistema de regulação do município; 

 401/2022, de autoria do gabinete do Vereador Professor Rodrigo, solicitando manutenção da 
sinalização da lombada na Avenida Araxá; 

 402/2022, de autoria do gabinete do Vereador Professor Rodrigo, solicitando reforma dos 
códigos tributários, posturas e meio ambiente; 

 403/2022, de autoria do gabinete do Vereador Rodrigo Lima, solicitando pavimentação 
asfáltica nos bairros Jequitimar, Recanto de Caldas, Portal das Águas Quentes I e II, Setor Boa 
Vista, Jardim Jussara, Parque das Laranjeiras e Mansões das Águas Quentes; 

 404/2022, de autoria do gabinete do Vereador Rodrigo Lima, solicitando restauração e 
sinalização dos quebra molas situados na Rua 2 do Bairro Estancia dos Buritis; 

 405/2022, de autoria dos gabinetes dos vereadores Rodrigo Lima e Gilmar Engenheiro, 
solicitando a suspensão do processo de reintegração de posse do Setor Recanto de Caldas; 

 406/2022, de autoria do gabinete do Vereador Ronan Maia, solicitando implantação de 
semáforo no cruzamento da Rua João Rocha Barbalho com Avenida Guarapari, no Setor 
Estancia dos Buritis; 

 407/2022, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, solicitando ao Procon ação de 
fiscalização junto aos postos de combustíveis do município, devido a redução do valor de 
cobrança do ICMS em Goiás; 

 408/2022, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, solicitando continuação nas obras 
de pavimentação asfáltica do Setor Chácaras Itapema. 
 
 
Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, ao primeiro dia 
do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois (1º/08/2022). 

 
 
 
 
 
 

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

Biênio 2021/2022 
 

 

                                           

 


