
 

 

Pauta da 2ª Sessão Ordinária do mês de maio de 2022, da Câmara Municipal de 
Caldas Novas, a ser realizada em 04/05/2022, 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 Aplauso à ex-vereadora Zélia Carneiro, de autoria do Vereador Rodrigo Lima; 
2. Moção de Aplauso aos servidores do Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás em Caldas 
Novas, de autoria do Vereador Geraldo Pimenta; 
3. Moção de Aplauso ao Sindicaldas, de autoria do Vereador Rodrigo Lima; 
4. Moção de Aplauso ao comunicador Sidglei Menezes, de autoria do Vereador Gilmar 
Engenheiro; 
5. Moção de Aplauso ao Sr. Aldenir Chagas Alves, de autoria do Vereador Paulo da Laranja; 
6. Moção de Aplauso ao Sr. Lucas de Souza Batista de Jesus, de autoria do Vereador Saulo 
Inácio; 
 
 

➢ Matérias para leitura: 
 

7. Projeto de Lei nº 51/2022, de autoria do Vereador Hudson Matheus, que "Dispõe sobre 
oficialização da denominação de área pública municipal localizada no Setor Jardim Privé das 
Caldas no Conjunto Habitacional Terezinha Palmerston, neste Município e dá outras 
providências.". Encaminhar às comissões para pareceres; 

 

8. Projeto de Lei nº 52/2022, de autoria do Vereador Marinho Câmara, que “Autoriza o Poder 
Executivo a instituir práticas integrativas e complementares (PICs) no âmbito do Município de 
Caldas Novas-GO, e determina outras providências.”. Encaminhar às comissões para pareceres; 

 

9. Decreto Legislativo nº 10/2022, de autoria do Vereador Marinho Câmara, que "Concede Título 
de Cidadã Honorífica de Caldas Novas à Pessoa Ilustre da Sra. Giselly de Lima Rocha.”. 
Encaminhar à CCJ para parecer; 
 
 

➢ Matérias provenientes de Requerimento de Urgência Especial: 
 
10. 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.”. Leitura 
dos pareceres, 1ª discussão e 1ª votação, 2ª discussão e 2ª votação; 
 
11. 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.”. Leitura dos pareceres, 1ª discussão e 1ª votação, 2ª discussão e 2ª 
votação; 
 
 

➢ Matérias para 1ª apreciação: 
 
12. 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 da certidão, 1ª discussão 
e 1ª votação; 
 
13. Projeto de Lei nº 15/2022, de autoria de todos os vereadores, que "Denomina-se o Estádio 
Municipal de Caldas Novas como 'Estádio Municipal Achiles Gonzaga de Menezes', e dá outras 
providências.". 1ª discussão e 1ª votação; 
*Projeto estava em vistas ao Vereador Ronan Maia 

 
14. Projeto de Lei nº 30/2022, de autoria do Executivo Municipal, que "Autoriza o Fundo 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA a conceder subvenção e/ou auxílio 
financeiro, à Associação Social, Cultural e Desportiva das Águas Quentes – ACM CALDAS, e 
das outras providências.". Leitura dos pareceres, 1ª discussão e 1ª votação; 
 
15. Emenda Supressiva ao Projeto de Lei nº 36/2022, de autoria do Vereador Professor 
Rodrigo. Leitura, 1ª discussão e 1ª votação; 

 
16. Projeto de Lei nº 36/2022, de autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre abertura 
de crédito adicional especial ao orçamento vigente e dá outras providências.” (Fumpod). Leitura 
dos pareceres, 1ª discussão e 1ª votação; 

 
 

➢ Matérias para 2ª apreciação: 
 
17. 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.". 2ª discussão e 2ª votação; 

 
18. 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). 2ª discussão e 2ª votação; 

 

19. 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.”. 2ª discussão e 2ª votação; 
 



 

 

 
➢ Requerimentos: 
 

20. Leitura, discussão e votação única dos requerimentos: 

• 241/2022, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando operação tapa 
buraco em toda extensão da Rua 2, no Setor Caldas d’Oeste; 

• 242/2022, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando construção de um 
playground na praça situada entre o cruzamento das ruas RP-2, RP-3 e RP-5, nos bairros 
Primavera I e II; 

• 243/2022, de autoria do gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, solicitando instalação de 
quebra-molas na Avenida Caxambu, em frente à Igreja Assembleia de Deus Madureira; 

• 244/2022, de autoria do gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, solicitando pavimentação 
asfáltica no Setor Portal das Águas Quentes I; 

• 245/2022, de autoria do gabinete do Vereador Hudson Matheus, solicitando, em caráter de 
urgência, operação tapa buraco, roçagem do mato e limpeza nos setores Serrinha, Jardim 
Esmeralda, Jardim Vitória e Holiday; 

• 246/2022, de autoria do gabinete do Vereador Hudson Matheus, solicitando aplicação 
imediata da Lei Municipal nº 3.296/2022, que cria o Programa Bolsa Transporte Universitário; 

• 247/2022, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho Costa, solicitando uma pista de 
cooper no canteiro central entre a Avenida Lindoia, no Caldas d’Oeste, e a Rua 18, do Setor Itaici 
I; 

• 248/2022, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho Costa, solicitando duplicação, 
pavimentação asfáltica e iluminação de led em toda a Avenida Central que abrange os setores 
Nova Canaã, Chácaras Itapema, Recanto da Serra e Saint German, no Pite; 

• 249/2022, de autoria do gabinete do Vereador Josiel dos Cachorros, solicitando 
disponibilização de médico clínico geral para atendimento na comunidade cigana; 

• 250/2022, de autoria do gabinete do Vereador João Muniz, solicitando operação tapa buraco 
em toda extensão da Rua 30, do Setor Itaguaí III; 

• 251/2022, de autoria do gabinete do Vereador João Muniz, solicitando o patrolamento e 
cascalhamento de todo o Setor Universitário; 

• 252/2022, de autoria do gabinete do Vereador João Muniz, solicitando roçagem e limpeza do 
mato de todos os lotes baldios do Setor Serrinha; 

• 253/2022, de autoria do gabinete do Vereador Rodrigo Lima, solicitando limpeza da caixa 
d’água do Conjunto Habitacional Filomeu da Cruz Vieira; 

• 254/2022, de autoria do gabinete do Vereador Rodrigo Lima, solicitando patrolamento e 
cascalhamento das ruas dos setores Serrinha e Jardim Vitória. 
 
 
Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, aos três dias do 
mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois (03/05/2022). 
 

 
 

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

Biênio 2021/2022 


