
 

 

Pauta da 1ª Sessão Ordinária do mês de maio de 2022, da Câmara Municipal 
de Caldas Novas, a ser realizada em 03/05/2022, nesta Casa de Leis. 
 
 

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

 Moções: 
 
1. Moção de Pesar ao ex-vereador e ex-vice-prefeito Sr. Ulisses Naves, de autoria do Vereador 
Claudinho Costa; 
 

 

 Matéria de apreciação especial:  
 
2. Requerimento de Urgência Especial ao Projeto de Lei nº 54/2022. Leitura, única discussão e 
única votação;  
*Projeto de lei nº de autoria do Executivo Municipal que, “Autoriza o Poder Executivo Municipal, por intermédio do Fundo Municipal de Turismo, 
a celebrar convênio com a Associação Regional das Águas Quentes de Goiás - ÁQUA, para realização do evento denominado “Carnaval Antigo” 
no ano de 2022, e, determina outras providências.” 

 
3. Requerimento de Urgência Especial ao Projeto de Lei nº 55/2022. Leitura, única discussão e 
única votação; 
*Projeto de lei nº de autoria do Executivo Municipal que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com a Liga Desportiva das 
Águas Thermais e determina outras providências.” 

 
 

 Matérias para leitura: 
 

4. Projeto de Resolução nº 3/2022, de autoria da Mesa Diretora, que “Autoriza o Presidente da 
Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, a fazer doação de bem móvel pertencente 
ao Legislativo Municipal, e determina outras providências.”. Encaminhar à CCJ para parecer; 
 
5. Projeto de Lei nº 49/2022, de autoria do Vereador Marinho Câmara, que "Institui no âmbito do 
Município de Caldas Novas a Semana Municipal de Combate, Prevenção e Conscientização 
contra o HIV e dá outras providências.". Encaminhar às comissões para pareceres; 
 
6. Projeto de Lei nº 50/2022, de autoria do Vereador Hudson Matheus, que  "Inclui no Calendário 
Oficial de Eventos do Município de Caldas Novas, o evento esportivo denominado Extreme Off 
Road Caldas Novas, e dá outras providências.". Encaminhar às comissões para pareceres; 

 

7. Projeto de Lei nº 54/2022, de autoria do Executivo Municipal, que “Autoriza o Poder Executivo 
Municipal, por intermédio do Fundo Municipal de Turismo, a celebrar convênio com a Associação 
Regional das Águas Quentes de Goiás - AQUA, para realização do evento denominado 



 

 

‘CARNAVAL ANTIGO’ no ano de 2022, e, determina outras providências.”. Encaminhar às 
comissões para pareceres; 

 

8. Projeto de Lei nº 55/2022, de autoria do Executivo Municipal, que “Autoriza o Poder Executivo 
Municipal a celebrar convênio com a Liga Desportiva das Águas Thermais e determina outras 
providências.”. Encaminhar às comissões para pareceres; 

 

9. 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). Encaminhar às comissões 
para pareceres; 

 

10. 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). 
Encaminhar às comissões para pareceres; 

 

11. 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). Encaminhar às comissões para pareceres; 

 
12. 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.”. Encaminhar à CCJ para parecer; 

 
13. 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.”. Encaminhar à CCJ para parecer; 

 
14. 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.". Encaminhar à CCJ para parecer; 

 
15. 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.". Encaminhar à CCJ para parecer; 

 
16. Decreto Legislativo nº 9/2022, de autoria do Vereador Rodrigo Lima, que "Concede Título 
de Cidadão Honorífico de Caldas Novas à Pessoa Ilustre do Subtenente PM Alcimar Rodrigues 
da Silva.". Encaminhar à CCJ para parecer; 
 
 

 Matérias de única apreciação: 
 
17. Decreto Legislativo nº 4/2022, de autoria do Vereador Rodrigo Lima, que "Concede Título 
de Cidadão Honorífico de Caldas Novas à Pessoa Ilustre do Sr. Diego Saravi Barbosa.". Leitura 
do parecer da CCJ, única discussão e única votação; 



 

 

 
 

 Matérias para 1ª apreciação: 
 
18. Projeto de Lei nº 12/2022, de autoria dos vereadores Andrei Barbosa e Weuller Gonçalves, 
que "Denomina-se a sede do Poder Executivo Municipal de Caldas Novas como ‘Paço Municipal 
Governador Íris Rezende Machado’, e dá outras providências.". Leitura dos pareceres, 1ª 
discussão e 1ª votação; 

 
19. Projeto de Lei nº 14/2022, de autoria do Vereador Gilmar Engenheiro, que "Dispõe sobre 
a isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU para as igrejas de qualquer culto que 
funcionam em móveis alugados.". 1ª discussão e 1ª votação; 
*Projeto estava em vistas ao Vereador Andrei Barbosa 

 
20. Projeto de Lei nº 17/2022, de autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre abertura 
de crédito adicional suplementar e crédito adicional especial ao orçamento vigente e dá outras 
providências." (Finisa). 1ª discussão e 1ª votação; 
*Projeto estava em vistas ao Vereador Daniel Caldeira 
 
21. Emenda Supressiva ao Projeto de Lei nº 32/2022, de autoria do Vereador Professor 
Rodrigo. Leitura, 1ª discussão e 1ª votação; 
 
22. 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.". 
Leitura dos pareceres, 1ª discussão e 1ª votação; 

 
23. Projeto de Lei nº 35/2022, de autoria do Executivo Municipal, que “Revoga a Lei Municipal 
nº. 1.669/2009 e Dispõe sobre o pagamento de débitos ou obrigações do Município de Caldas 
Novas/GO, nos Termos do art.100, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal, decorrentes de decisões 
judiciais, considerados de pequeno valor (RPV), e determina outras providências.”. Leitura dos 
pareceres, 1ª discussão e 1ª votação; 
  



 

 

 

24. Projeto de Lei nº 38/2022, de autoria do Vereador Rodrigo Lima, que “Altera a Lei 
Municipal nº 3.243, de 28 de outubro de 2021.”. Leitura dos pareceres, 1ª discussão e 1ª votação; 
*Lei 3.243/2021: “Denomina-se a Tribuna do Vereador na Câmara Municipal de Caldas Novas, Tribuna Sirlenio Evangelista da Rocha, e 
determina outras providências.” 

 
 

 Matérias para 2ª apreciação: 
 
25. Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº 174/2021, de autoria do Vereador Daniel 
Caldeira. 2ª discussão e 2ª votação; 
 
26. Projeto de Lei nº 174/2021, de autoria do Vereador Josiel dos Cachorros, que “Dispõe 
sobre a criação de animais de grande porte em perímetro urbano no Município de Caldas Novas, 
e dá outras providências.”. 2ª discussão e 2ª votação; 
 
27. Projeto de Lei nº 7/2022, de autoria do Vereador Josiel dos Cachorros, que “Autoriza a 
concessão de auxílio transporte aos estudantes de curso superior e técnico, e dá outras 
providências.”. 2ª discussão e 2ª votação; 

 
28. Projeto de Lei nº 41/2022, de autoria do Vereador Marinho Câmara, que "Institui, no âmbito 
do Município de Caldas Novas, a ´Medalha Achiles Gonzaga de Menezes´, destinada a 
homenagear o Dia do Engenheiro Civil, e dá outras providências.". 2ª discussão e 2ª votação; 
 
 

 Requerimentos: 
 

29. Leitura, discussão e votação única dos requerimentos: 

 224/2022, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando a roçagem do mato 
e limpeza no local no Setor Jequitimar; 

 225/2022, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando operação tapa 
buracos em toda extensão da Rua 18, no setor Caldas do Oeste; 

 226/2022, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando operação tapa 
buracos em toda extensão da Rua 14, no setor Caldas do Oeste; 

 227/2022, de autoria do gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, solicitando uma lombada 
(quebra-molas) na Rua 19, nas proximidades da Qd. 39, no Turista II; 

 228/2022, de autoria do gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, solicitando a implantação de 
um Redutor Eletrônico de Velocidade na Avenida Min. Dr. Elias Bufaiçal, as proximidades da 
Madeireira São José no Setor, Jardim Belvedere; 

 229/2022, de autoria do gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, solicitando os estudos 
necessários para a realização de recapeamento asfáltico no Setor Lago das Brisas;  

 230/2022, de autoria do gabinete do Vereador Hudson Matheus, solicitando informações da 
Secretaria de Obras referentes a aplicação da Lei Municipal Nº 3081/2019 que “Regulamenta a 
Politica Municipal de Mobilidade Urbana no Município”; 

 231/2022, de autoria do gabinete do Vereador Hudson Matheus, solicitando que o Poder 
Executivo, através da Secretaria Municipal de Educação busque os meios legais para que seja 
instituído no Município de Caldas Novas-GO, o “Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola - 



 

 

PMDDE” para o custeio das EMEF - Escolas Municipais de Educação Infantil e dos CMEI´s - 
Centro de Educação Infantil; 

 232/2022, de autoria do gabinete de Vereador Hudson Matheus, solicitando que a Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano seja oficializada a fim de realizar os serviços de limpeza e roçagem 
de mato em todo Bairro Caldas do Oeste; 

 233/2022, de autoria do gabinete do Vereador Josiel Pedro Barbosa, solicitando ao Poder 
Executivo, em conjunto com as secretarias necessárias, interceda os esforços necessários 
visando a instalação de BANCOS INCLUSIVOS; 

 234/2022, de autoria do gabinete do Vereador João Muniz, solicitando operação tapa buraco 
na Rua JPC 11F, Quadra 16 A, no setor Terezinha Palmerston; 

 235/2022, de autoria do gabinete Vereador João Muniz, solicitando operação tapa buraco em 
toda Avenida Ayrton Senna no setor Recanto de Caldas; 

 236/2022, de autoria do gabinete Vereador Paulo da Laranja, solicitando realização da limpeza 
dos lotes da Rua Samuel de Souza, e ruas próximas, no setor Parque Real; 

 237/2022, de autoria do gabinete do Vereador Paulo da Laranja, solicitando plantio de árvores 
na Avenida Coronel Bento de Godoy; 

 238/2022, de autoria do gabinete do Vereador Rodrigo Lima, solicitando Roçagem do mato 
em toda a extensão do Anel Viário (GO-540 a GO-309); 

 239/2022 de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, solicitando ao Chefe do Executivo 
Municipal o Senhor Prefeito Kleber Luiz Marra, para que o mesmo determine a Superintendência 
Municipal de Mobilidade – SMM, proceda de forma célere a demarcação da sinalização horizontal 
e vertical das vias em processo de recuperação da malha asfáltica no perímetro urbano do 
município; 

 240/2022 de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, solicitando ao Chefe do Executivo 
Municipal o Senhor Prefeito Kleber Luiz Marra, para que o mesmo determine a Superintendência 
Municipal de Mobilidade – SMM que proceda estudo de viabilidade para a implantação de 
semáforo na confluência das vias avenida das nações, avenida Antônio Sanches Fernandes (rua 
da feira) na altura da rua 17, no Setor Itaguaí.  

 
Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, aos dois dias do 
mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois (02/05/2022). 

 
 

 
 
 
 

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

Biênio 2021/2022 
 

 

                                           

 


