
 

 

 
 

Pauta da 3ª Sessão Ordinária do mês de agosto de 2022, da Câmara Municipal 
de Caldas Novas, a ser realizada no dia 04/08/2022, nesta Casa de Leis. 
 
 

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

 Matéria de apreciação especial: 
 

1. Contas de Governo: Balancetes Gerais do Executivo Municipal - Exercício do Ano de 2015 – 
Gestão Evando Magal. 
Leitura do Parecer do TCM, leitura do Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e 
Economia, única discussão e única votação; 
 
 

 Matérias para leitura: 
 

2. Projeto de Lei nº 116/2022, de autoria do Vereador Gilmar Engenheiro, que “Adiciona à Lei 
Municipal n° 3.077/2019, para dispor sobre a obrigatoriedade da implantação de infraestrutura 
de drenagem de águas pluviais antes da pavimentação de vias urbanas mesmo em loteamentos 
aprovados antes dessa lei, que na data da aprovação não existia essa exigência.”. Encaminhar 
às comissões para pareceres; 

 

3. Projeto de Lei nº 117/2022, de autoria do Vereador Professor Rodrigo, que "Altera a Lei 
Municipal nº 1.830, de 08 de março de 2012.". Encaminhar às comissões para pareceres; 

 

4. Decreto Legislativo nº 31/2022, de autoria do Vereador Gilmar Engenheiro, que “Concede 
Título de Cidadão Honorífico de Caldas Novas à Pessoa Ilustre do Sr. Orcini Cristiano de Brito.”. 
Encaminhar à CCJ para parecer; 

 

5. Decreto Legislativo nº 32/2022, de autoria do Vereador Hudson Matheus, que "Concede Título 
de Cidadão Honorífico à Personalidade do Sr. Rodrigo Silva Santos.". Encaminhar à CCJ para 
parecer; 

 

6. Decreto Legislativo nº 33/2022, de autoria do Vereador Geraldo Pimenta, que “Concede Título 
de Cidadão Honorífico de Caldas Novas à Pessoa Ilustre do Sr. Evilson da Silva Azevedo.”. 
Encaminhar à CCJ para parecer; 
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7. Decreto Legislativo nº 34/2022, de autoria do Vereador Geraldo Pimenta, que “Concede Título 
de Cidadão Honorífico de Caldas Novas à Pessoa Ilustre do Sr. Richard Breno Bonatelli Soares 
Alves.”. Encaminhar à CCJ para parecer; 
 
8. Decreto Legislativo nº 35/2022, de autoria do Vereador Geraldo Pimenta, que “Concede Título 
de Cidadão Honorífico de Caldas Novas à Pessoa Ilustre do Sr. Carlos Eduardo Gomes da 
Silva.”. Encaminhar à CCJ para parecer; 

 

9. Decreto Legislativo nº 36/2022, de autoria do Vereador Saulo Inácio, que "Concede Título de 
Cidadã Honorifica à personalidade ilustre da Sra. Andréa Vulcanis.". Encaminhar à CCJ para 
parecer; 
 
 

 Matérias para 2ª apreciação: 
 

10. 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.". 2ª discussão e 2ª votação; 
 
11. Emenda Supressiva ao Projeto de Lei nº 36/2022, de autoria do Vereador Professor 
Rodrigo. 2ª discussão e 2ª votação; 
 
12. 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). 2ª 
discussão e 2ª votação; 

 

13. Projeto de Lei nº 66/2022, de autoria do Vereador Geraldo Pimenta, que “Dispõe sobre a 
prioridade de atendimento em equipamentos públicos de saúde para mulheres vítimas de 
violência doméstica e familiar e dá outras providências.”. 2ª discussão e 2ª votação; 
 
14. Projeto de Lei nº 67/2022, de autoria do Vereador Claudinho Costa, que “Dispõe sobre a 
alteração de denominação da Rua 6, do Setor Jardim Jussara, no Município de Caldas Novas, 
para Rua Juvenil Alves dos Santos.”. 2ª discussão e 2ª votação; 
 
15. Projeto de Lei nº 68/2022, de autoria do Vereador Paulo da Laranja, que "Institui a Semana 
Municipal dos Colecionadores, Atiradores e Caçadores - CAC's - no Município de Caldas 
Novas/GO, e dá outras providencias.”. 2ª discussão e 2ª votação; 
 
16. Projeto de Lei nº 71/2022, de autoria do Vereador Professor Rodrigo, que "Institui a Política 
Municipal de Implementação de Energia Solar nos Prédios Públicos do Município de Caldas 
Novas, e dá outras providências.". 2ª discussão e 2ª votação; 
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17. 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). 2ª discussão e 2ª votação; 

 

18. Projeto de Lei nº 79/2022, de autoria dos vereadores Marinho Câmara e Gilmar Martins, 
que “Denomina-se ´Sub-Estação Rodoviária Achiles Gonzaga de Menezes´ a nova sub-estação 
em Caldas Novas.”. 2ª discussão e 2ª votação; 

 

19. Projeto de Lei nº 82/2022, de autoria do Vereador João Muniz, que “Dispõe sobre a 
inserção de mecanismos, instrumentos e assistência psicológica para crianças e adolescentes 
vítimas de violência doméstica nas Escolas da Rede Pública de Ensino, nos Centros de 
Acolhimento e nas Unidades Básicas de Saúde no âmbito do Município de Caldas Novas e dá 
outras providências.”. 2ª discussão e 2ª votação; 

 
20. Projeto de Lei nº 88/2022, de autoria do Vereador Everton Jamal, que "Obriga bares, 
cafés, quiosques, praças, centros, complexos gastronômicos, restaurantes, casas noturnas, 
casas de eventos e de shows a adotar medidas de auxílio à mulher que se sinta em situação de 
risco.". 2ª discussão e 2ª votação; 
 
21. Projeto de Lei nº 101/2022, de autoria do Executivo Municipal, que “Autoriza a abertura de 
créditos adicionais suplementares ao Orçamento Geral do Município e dá outras providências.” 
(15% para reforço das dotações). 2ª discussão e 2ª votação; 
 

 
 Requerimentos: 
 

22. Leitura, discussão e votação única dos requerimentos: 

 421/2022, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando operação tapa 
buraco em toda extensão das ruas 22 e 24 do Bairro Itaici, I; 

 422/2022, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho Costa, solicitando, com urgência, 
contratação de médico oftalmologista; 

 423/2022, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho Costa, solicitando, com urgência, 
mutirão para realização de exames de ultrassom, ressonância magnética e doppler; 

 424/2022, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho Costa, solicitando, com urgência, 
retorno das cirurgias de hérnia, histerectomia e vesícula; 

 425/2022, de autoria do gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, solicitando contratação de 
médico endocrinologista; 

 426/2022, de autoria do gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, solicitando continuação das 
obras de pavimentação asfáltica no Setor Jardim Jussara; 
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 427/2022, de autoria do gabinete do Vereador Rodrigo Lima, solicitando estudo de impacto no 
trânsito para diminuição de acidentes e abalroamento no cruzamento da rotatória do Fórum; 

 428/2022, de autoria do gabinete do Vereador Rodrigo Lima, solicitando operação tapa 
buracos no Setor Lago de Cristal; 

 429/2022, de autoria do gabinete do Vereador Rodrigo Lima, solicitando pavimentação 
asfáltica nos setores Recanto de Caldas e Universitário. 
 
 
Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, aos três dias do 
mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois (03/08/2022). 

 
 
 
 

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

Biênio 2021/2022 
 

 

                                           

 


