
 

 

Pauta da 3ª Sessão Ordinária do mês de maio de 2022, da Câmara Municipal de 
Caldas Novas, a ser realizada em 05/05/2022, 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 16/2022, de autoria do Executivo Municipal, que “Altera o 
quadro de pessoal da Lei Complementar Municipal nº 024/2014, que dispõe sobre o Plano de 
Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores da Secretaria Municipal de Educação de 
Caldas Novas/GO e dá outras providências.”. Encaminhar às comissões para pareceres; 
 
2. Projeto de Lei Complementar nº 17/2022, de autoria do Executivo Municipal, que “Altera o 
Anexo I da Lei Complementar Municipal nº 024/2014, de 03 de Julho de 2014, e determina outras 
providências.”. Encaminhar às comissões para pareceres; 

 
3. Projeto de Lei nº 53/2022, de autoria do Vereador Hudson Matheus, que “Institui a 
obrigatoriedade de divulgação de atas, editais, resoluções e demais deliberações aprovadas em 
audiências públicas, reuniões ordinárias e extraordinárias dos Conselhos Municipais, Comitês e 
Grupos Técnicos de Trabalho no Site Oficial da Prefeitura, Diário Oficial e Portal da 
Transparência, e dá outras providências.”. Encaminhar às comissões para pareceres; 
 
4. Projeto de Lei nº 59/2022, de autoria do Vereador Marinho Câmara, que “Institui, no âmbito 
do Município de Caldas Novas, a Medalha Ulisses Naves, destinada a homenagear trabalhos 
e/ou ações em defesa da ecologia.”. Encaminhar às comissões para pareceres; 

 

5. Projeto de Lei nº 60/2022, de autoria do Executivo Municipal, que “Institui o Programa Dinheiro 
Direto na Escola Municipal, e dá outras providências.”. Encaminhar às comissões para 
pareceres; 

 

6. Projeto de Lei nº 61/2022, de autoria do Executivo Municipal, que “Acrescenta dispositivos à 
Lei Municipal nº 560, de 19 de abril de 1995, para instituir isenção do pagamento de tarifa 
referente aos serviços de água e esgoto aos prédios públicos municipais próprios, cedidos ou 
locados que estejam afetados às repartições públicas ou aos serviços públicos da Administração 
Direta e Indireta do Município de Caldas Novas, e dá outras providências.”. Encaminhar às 
comissões para pareceres; 
 
 

 Matérias para 1ª apreciação: 



 

 

 
7. 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; 
 
 

 Matérias para 2ª apreciação: 
 
8. 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.". 2ª discussão e 2ª votação; 
 
9. 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: 
 

10. 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; 

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

 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; 

 255/2022, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho Costa, solicitando criação de plano 
de carreira para os profissionais de apoio a educação infantil e inclusão de benefícios no estatuto 
dos servidores da educação; 

 256/2022, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho Costa, solicitando continuidade da 
implantação da rede de esgoto no Setor Estancia Itaguaí; 

 257/2022, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho Costa, solicitando regularização 
fundiária do Povoado Nossa Senhora de Fátima (Grupinho); 

 258/2022, de autoria do gabinete do Vereador Everton Jamal, solicitando troca de lâmpadas 
dos postes na Rua Dr. Ciro Palmerston, no Centro, em frente ao Estádio Serra de Caldas; 

 259/2022, de autoria do gabinete do Vereador Everton Jamal, solicitando troca de lâmpadas 
dos refletores do Estádio Serra de Caldas; 

 260/2022, de autoria do gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, solicitando sinalização 
horizontal (pintura e demarcação de faixa) no cruzamento das ruas 6, 17 e Alameda do Contorno, 
no Setor São José; 



 

 

 261/2022, de autoria do gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, solicitando sinalização 
horizontal (pintura, demarcação de faixa e de pare) nas proximidades da Escola Estadual Cel 
Bento de Godoy; 

 262/2022, de autoria do gabinete do Vereador Gilmar Martins, solicitando a criação de um 
departamento específico para capacitar e auxiliar as instituições, agentes culturais e artistas 
locais no planejamento, escrita, elaboração e gestão de projetos culturais; 

 263/2022, de autoria do gabinete do Vereador João Muniz, solicitando patrolamento e 
cascalhamento das ruas 10, 11 e 12 do Setor Serrinha; 

 264/2022, de autoria do gabinete do Vereador Rodrigo Lima, solicitando implantação de 
quebra molas na GO-139, nas proximidades do trevo da Concessionária Toyota. 
 
 
Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, aos quatro dias 
do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois (04/05/2022). 
 

 
 
 
 

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

Biênio 2021/2022 
 

 

                                           

 


