
 

 

 
 

Pauta da 4ª Sessão Ordinária do mês de fevereiro de 2022, da Câmara Municipal de Caldas Novas, a ser 

realizada em 22/02/2022, 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 6/2022, de autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre a 

Regularização de Obras e Edificações e da Outorga Onerosa, condicionada, quando necessário, à 

realização de obras e compensações ambientais, e altera a Lei Municipal de nº. 3.088/2019 (Plano 

Diretor).”. Encaminhar às comissões para pareceres; 

2. 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.". Encaminhar às comissões para pareceres; 

3. Projeto de Lei nº 16/2022, de autoria dos vereadores Daniel Caldeira e Rodrigo Lima, que 

“Autoriza o Poder Executivo de Caldas Novas a indenizar os danos materiais, físicos e estéticos a título 

de indenização por motivo de acidentes de trânsito causados por falta de manutenção das vias públicas 

municipais.”. Encaminhar às comissões para pareceres; 

4. 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.". Encaminhar às comissões para pareceres; 

 

➢ Matéria de apreciação especial: 

5. Requerimento de Urgência Especial ao Projeto de Lei nº 15/2022. Única discussão e única 

votação; 

 

➢ Matérias de única apreciação: 



 

 

6. Decreto Legislativo nº 68/2021, de autoria do Vereador Professor Rodrigo, que “Concede Título 

de Cidadão Honorífico de Caldas Novas à Pessoa Ilustre do Sr. Nilivan Reges.”. Leitura do parecer da CCJ, 

única discussão e única votação; 

7. Decreto Legislativo nº 70/2021, de autoria do Vereador Professor Rodrigo, que “Concede Título 

de Cidadão Honorífico de Caldas Novas à Pessoa Ilustre do Sr. Marcionel Pereira Moura.”. Leitura do 

parecer da CCJ, única discussão e única votação; 

 

➢ Matérias para 1ª apreciação: 

8. Projeto de Lei nº 181/2021, de autoria do Executivo Municipal, que "Autoriza o Fundo Municipal 

do Meio Ambiente — FMMA a conceder subvenção e/ou auxílio financeiro à Associação dos Defensores 

Ecológicos Amigos da Natureza - ADEAN, e dá outras providências.". 1ª discussão e 1ª votação; 

9. 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.". Leitura dos pareceres, 1ª discussão e 1ª votação; 

 

➢ Matérias para 2ª apreciação: 

 

10. 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.". 2ª discussão e 2ª votação; 

 

➢ Requerimentos: 

11. Leitura, discussão e votação única dos requerimentos: 

• 50/2022, de autoria do gabinete do Vereador Hudson Matheus, solicitando recapeamento e 

limpeza da Rua RA-08, com a Rua RA-01, Quadra 24, no Bairro Recanto das Águas, via de acesso do ESF 

Holiday e Escola Municipal Celina Belo; 

• 51/2022, de autoria do gabinete do Vereador João Muniz, solicitando patrolamento e 

cascalhamento nas ruas 72 e 73, no Setor Mansões das Águas Quentes; 

• 52/2022, de autoria do gabinete do Vereador João Muniz, solicitando operação tapa buraco em 

toda extensão da Rua E-13, no Bairro Itanhangá II; 

• 53/2022, de autoria do gabinete do Vereador João Muniz, solicitando operação tapa buraco em 

toda extensão da Rua D-12, no Bairro Itanhangá II; 



 

 

• 54/2022, de autoria do gabinete do Vereador Professor Rodrigo, solicitando operação tapa 

buraco na Avenida Brasília, no Setor São José, nas proximidades da Escola Municipal Mather Isabel; 

• 55/2022, de autoria do gabinete do Vereador Professor Rodrigo, solicitando operação tapa 

buraco na Rua 15, no Bairro Itaici II; 

• 56/2022, de autoria do gabinete do Vereador Rodrigo Lima, solicitando operação tapa buraco em 

toda extensão da Avenida Caminho do Lago até a Avenida JK, na divisa dos bairros Recanto de Caldas e 

Caminho do Lago; 

• 57/2022, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, solicitando celeridade na operação 

tapa buraco, além de manutenção e recuperação da malha asfáltica das vias publicas do município; 

• 58/2022, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, solicitando à Vigilância Sanitária e 

Epidemiológica que determine ação de fiscalização, condução e contenção dos animais de grande porte 

(equina, muar, asinina, caprina, suína, ovina e bovina) situados no perímetro urbano do nosso 

município; 

• 59/2022, de autoria do gabinete do Vereador Paulo da Laranja, solicitando implantação de 

lombada (quebra molas) na Rua 29, Quadra 02, no Setor Parque das Brisas, nas proximidades do 

Supermercado Faleiros; 

• 60/2022, de autoria do gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, solicitando manutenção da 

iluminação pública no Residencial Itapuã; 

• 61/2022, de autoria do gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, solicitando o desenvolvimento 

do Projeto Reciclar nas escolas municipais; 

• 62/2022, de autoria do gabinete do Vereador Daniel Caldeira, solicitando operação tapa buraco 

no Setor Mansões das Águas Quentes, em especial à Quadra 25 da Rua 26; 

 

Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, aos vinte e um dias do 

mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois (21/02/2022). 

 

 

 

 

Vereador Marinho Câmara 

Presidente da Câmara Municipal de Caldas Novas – GO 

Biênio 2021/2022 


