
 

 

 

 
Pauta da 3ª Sessão Ordinária do mês de abril de 2022, da Câmara Municipal 
de Caldas Novas, a ser realizada em 07/04/2022, nesta Casa de Leis. 
 
 
 

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

 
 
 Matérias de apreciação especial: 

 
1. Requerimento de Urgência Especial ao Projeto de Lei Complementar nº 14/2022. Única 
discussão e única votação; 
*Projeto de Lei Complementar nº 14/2022, de autoria do Executivo Municipal, que “Altera a Lei Municipal nº 
021/2014, e, determina outras providências.” (motoristas do transporte escolar). 

 
 
 

 Matérias para leitura: 
 

2. Projeto de Lei Complementar nº 14/2022, de autoria do Executivo Municipal, que “Altera a Lei 
Municipal nº 021/2014, e, determina outras providências.” (motoristas do transporte escolar). 
Encaminhar às comissões para pareceres; 

 
3. Projeto de Lei Complementar nº 15/2022, de autoria do Executivo Municipal, que “Altera a Lei 
Complementar Municipal nº. 184/2022, de 24 de março de 2022, que dispõe sobre a contratação 
por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse 
público, nos termos do inciso IX, do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil, 
e dá outras providências.” (Ação Social). Encaminhar às comissões para pareceres; 

 
4. Projeto de Lei nº 40/2022, de autoria do Vereador Josiel dos Cachorros, que "Institui o tema 
´Direito e Proteção dos Animais´ nas unidades da Rede Municipal de Ensino de Caldas Novas, 
GO.". Encaminhar às comissões para pareceres; 
 
5. Projeto de Lei nº 42/2022, de autoria do Vereador Professor Rodrigo, que "Declara de Utilidade 
Pública Municipal a Universidade Estadual de Goiás - UnU Caldas Novas.". Encaminhar às 
comissões para pareceres; 
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6. Projeto de Lei nº 43/2022, de autoria do Executivo Municipal, que “Revoga a Lei Municipal nº 
3.128/2020, que dispõe sobre desafetação e doação de área pública municipal ao Estado de 
Goiás, para instalação de Unidade da Regional da Polícia Civil no Município de Caldas Novas/GO 
e confere outras providências.”, Encaminhar às comissões para pareceres; 
 
7. 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.". Encaminhar 
à CCJ para parecer; 
 
 

 Matérias para 1ª apreciação: 

 
8. Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº 174/2021, de autoria do Vereador Josiel dos 
Cachorros. 1ª discussão e 1ª votação; 
 
9. Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº 26/2022, de autoria do Vereador Professor Rodrigo. 
1ª discussão e 1ª votação; 

 

10. Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº 27/2022, de autoria do Vereador Professor 
Rodrigo. 1ª discussão e 1ª votação; 

 

11. Projeto de Lei Complementar nº 14/2022, de autoria do Executivo Municipal, que “Altera 
a Lei Municipal nº 021/2014, e, determina outras providências.” (motoristas do transporte 
escolar). Leitura dos pareceres, 1ª discussão e 1ª votação; 
*Caso o Requerimento de Urgência seja aprovado 
 
 
 

 Matérias para 2ª apreciação: 
 
12. Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº 174/2021, de autoria do Vereador Daniel 
Caldeira. 2ª discussão e 2ª votação; 
 
13. Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº 174/2021, de autoria do Vereador Josiel dos 
Cachorros. 2ª discussão e 2ª votação; 
*Caso seja aprovada em 1ª votação 
 
14. 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; 
 
 
 
 



 

 

Continuação da Pauta da 3ª Sessão Ordinária do mês de abril de 2022, da Câmara Municipal de Caldas Novas, a ser realizada em 07/04/2022, 
nesta Casa de Leis. 

 

 

15. 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; 

 

16. Projeto de Lei Complementar nº 14/2022, de autoria do Executivo Municipal, que “Altera 
a Lei Municipal nº 021/2014, e, determina outras providências.” (motoristas do transporte 
escolar). 2ª discussão e 2ª votação; 
*Caso seja aprovado em 1ª votação 
 
17. Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº 26/2022, de autoria do Vereador Professor 
Rodrigo. 2ª discussão e 2ª votação; 
*Caso seja aprovada em 1ª votação 

 

18. Projeto de Lei nº 26/2022, 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.”. 2ª discussão e 2ª votação; 

 

19. Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº 27/2022, de autoria do Vereador Professor 
Rodrigo. 2ª discussão e 2ª votação; 
*Caso seja aprovada em 1ª votação 

 

20. Projeto de Lei nº 27/2022, de autoria do Executivo Municipal, que “Autoriza a Secretaria 
de Fazenda e Gestão Fundo Municipal do Meio Ambiente – FMMA - a conceder subvenção e/ou 
auxílio financeiro à Diocese de Ipameri, através da Paróquia Bom Pastor, ao programa ACEJUVI 
- Associação Centro Juvenil pela Vida, e dá outras providências.”. 2ª discussão e 2ª votação; 

 
 

 Requerimentos: 
 

21. Leitura, discussão e votação única dos requerimentos: 

 183/2022, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho Costa, solicitando construção de 
uma praça de lazer na área em frente à Quadra 38 do Setor Caminho do Lago; 

 184/2022, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho Costa, solicitando pavimentação 
asfáltica da Avenida Central do Setor Caminho do Lago; 

 185/2022, de autoria do gabinete do Vereador João Muniz, solicitando operação tapa buraco, 
roçagem do mato e limpeza no Setor Terezinha Palmerston; 

 186/2022, de autoria do gabinete do Vereador João Muniz, solicitando troca das lâmpadas 
queimadas dos postes, roçagem do mato e limpeza de todo o Setor Residencial Ouro Verde; 
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 187/2022, de autoria do gabinete do Vereador Rodrigo Lima, solicitando operação tapa buraco 
em todas as vias públicas do Setor Itanhangá II; 

 188/2022, de autoria do gabinete do Vereador Rodrigo Lima, solicitando manutenção dos ares 
condicionados da UPA e ESF’s do município; 

 189/2022, de autoria do gabinete do Vereador Hudson Matheus, solicitando limpeza dos 
canteiros, pintura do calçamento e reparo no chafariz da Praça Jovelino Ferreira de Sousa, no 
Bairro Nova Vila, em frente a Igreja São José Operário; 

 190/2022, de autoria do gabinete do Vereador Hudson Matheus, solicitando visita técnica 
objetivando implantação de um reservatório de água no Complexo de Manobras Radicais 
Jefferson Aragão de Melo Júnior, localizado na GO-309, no Setor Lagoa Quente; 

 191/2022, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, solicitando a construção de praça 
e aparelhos de academia ao ar livre no Setor Nova Canaã. 
 
 
Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, aos seis dias do 
mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois (06/04/2022). 
 
 

 
 
 
 

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

Biênio 2021/2022 
 

 

                                           

 


