
 

 

Pauta da 4ª Sessão Ordinária do mês de abril de 2022, da Câmara Municipal 
de Caldas Novas, a ser realizada em 19/04/2022, 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 nº 44/2022, de autoria do Vereador Rodrigo Lima, que “Dispõe sobre o 
reconhecimento do risco da atividade e a efetiva necessidade do porte de armas de fogo ao 
atirador desportivo integrante de entidades de desporto legalmente constituídas nos termos do 
inciso IX do artigo 6º da Lei Federal nº 10.826/2003.”. Encaminhar às comissões para pareceres; 
 
2. Projeto de Lei nº 45/2022, de autoria do Vereador Hudson Matheus, que “Institui o 
detalhamento da cobrança e aplicação da taxa de serviços de coleta, remoção e destinação final 
de resíduos sólidos urbanos, denominada - TCRU e dá outras providências.”. Encaminhar às 
comissões para pareceres; 
 
 

 Matérias de única apreciação: 
 
3. Decreto Legislativo nº 3/2022, de autoria do Vereador Hudson Matheus, que "Concede Título 
de Cidadão Honorífico à Personalidade do Sr. Daniel Marcos Rodrigues da Cunha Caldas.". 
Leitura do parecer da CCJ, única discussão e única votação; 
 
 

 Matérias para 1ª apreciação: 
 
4. Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº 172/2021, de autoria do Vereador Daniel Caldeira, 
que "Modifica a redação do caput do artigo 1º". 1ª discussão e 1ª votação; 
 
5. Projeto de Lei nº 172/2021, de autoria do Executivo Municipal, que “Altera o caput do Art. 1º 
da Lei Municipal 1.943/2013 e determina outras providências.” (execuções fiscais). Leitura dos 
pareceres, 1ª discussão e 1ª votação; 
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6. Emenda Aditiva e Supressiva ao Projeto de Lei nº 173/2021, de autoria do Vereador Daniel 
Caldeira. 1ª discussão e 1ª votação; 
 
7. Projeto de Lei nº 173/2021, de autoria do Vereador Andrei Barbosa, que "Determina a 
obrigação de emissão de certificado por profissional de engenharia em instalações elétricas e dá 
outras providências.”. 1ª discussão e 1ª votação; 
*Projeto e emenda estavam com vistas ao Vereador Saulo Inácio 

 

8. 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.”. 1ª discussão e 1ª votação; 
*Projeto estava com vistas ao Vereador Andrei Barbosa 

 

9. Projeto de Lei nº 18/2022, de autoria dos vereadores Saulo Inácio, Andrei Barbosa, Rodrigo 
Lima, Professor Rodrigo e Marinho Câmara, que "Institui no Município de Caldas Novas, o Banco 
de Ideias de Propostas Legislativas e dá outras providencias.". Leitura dos pareceres, 1ª 
discussão e 1ª votação; 

 
10. Projeto de Lei nº 24/2022, de autoria do Vereador Marinho Câmara, que "Dispõe sobre a 
prioridade de vagas para irmãos no mesmo estabelecimento na unidade de Ensino Público no 
Município de Caldas Novas/GO, e dá outras providencias.". Leitura dos pareceres, 1ª discussão 
e 1ª votação; 

 

11. Projeto de Lei nº 28/2022, de autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre 
autorização legislativa para o Poder Executivo de Caldas Novas, Estado de Goiás, firmar 
convênio com a Associação Pestalozzi de Caldas Novas, e determina outras providências.”. 
Leitura dos pareceres, 1ª discussão e 1ª votação; 

 

12. 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.”. Leitura dos pareceres, 1ª discussão e 1ª votação; 

 

13. 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; 
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 Matérias para 2ª apreciação: 
 
14. Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº 4/2021, de autoria dos vereadores Daniel Caldeira, 
Andrei Barbosa, Andrei Rocha, Everton Jamal, Geraldo Pimenta, Gilmar Martins, Gilmar 
Engenheiro, Hudson Matheus, João Muniz, Rodrigo Lima, Saulo Inácio e Weuller Gonçalves, que 
"Acrescenta o Inciso XXII no Artigo 35 da Lei Orgânica do Município de Caldas Novas/Go.". 2ª 
discussão e 2ª votação; 
 
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; 

 
 

 Requerimentos: 
 

16. Leitura, discussão e votação única dos requerimentos: 

 175/2022, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando operação tapa 
buraco em toda extensão da Rua Zulmira Carneiro, no Setor Santa Efigênia; 

 176/2022, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando a criação de uma 
lombada (quebra-molas) e sinalização na Rua José Calzavara, no Setor Santa Efigênia; 

 192/2022, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando, em caráter de 
urgência, a aquisição de EPIs aos agentes de trânsito; 

 193/2022, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho Costa, solicitando operação tapa 
buracos, roçagem e revitalização da iluminação pública em toda a extensão da Avenida Serra 
Negra, no Setor Caldas d’Oeste; 

 194/2022, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho Costa, solicitando revitalização de 
toda a extensão da Avenida Bento de Godoy Neto, no Setor Santa Efigênia; 

 195/2022, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho Costa, solicitando limpeza e 
canalização de todos os córregos que atravessam o perímetro urbano no município; 

 196/2022, de autoria do gabinete do Vereador Daniel Caldeira, solicitando patrolamento das 
vias que ainda não possuem asfalto no Setor Mansões das Águas Quentes, com atenção 
especial à Rua 36, Quadra 105; 

 197/2022, de autoria do gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, solicitando recapeamento 
asfáltico no Setor Itaguaí II; 

 198/2022, de autoria do gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, solicitando instalação de 
semáforo na Avenida Rondônia, no Setor São José; 
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 199/2022, de autoria do gabinete do Vereador Hudson Matheus, solicitando implementação 
das placas de sinalização turística no Município de Caldas Novas, conforme Lei Municipal nº 
3.081/2019; 

 200/2022, de autoria do gabinete do Vereador Hudson Matheus, solicitando mutirão de 
limpeza no Conjunto Habitacional Terezinha Palmerston ; 

 201/2022, de autoria do gabinete do Vereador Hudson Matheus, solicitando informações sobre 
o Parque Ambiental e Lago Artificial do Brejão no que refere-se a projetos, reparos, manutenção 
e conclusão para o uso da população; 

 202/2022, de autoria do gabinete do Vereador João Muniz, solicitando roçagem e limpeza do 
mato nos lotes baldios do Setor Bela Vista; 

 203/2022, de autoria do gabinete do Vereador João Muniz, solicitando operação tapa buraco 
na Rua D-12, do Setor Itanhangá II; 

 204/2022, de autoria do gabinete do Vereador João Muniz, solicitando roçagem e limpeza do 
mato em todos os lotes vagos do Setor Jardins do Lago; 

 205/2022, de autoria do gabinete do Vereador Rodrigo Lima, solicitando recapeamento 
asfáltico dos bairros Estancia dos Buritis, Jardim Serrano, Itaguaí I, II e III; 

 206/2022, de autoria do gabinete do Vereador Rodrigo Lima, solicitando a conclusão da rede 
de esgoto da Avenida C, no Setor Estância Itaguaí; 

 207/2022, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, solicitando intensificação nas 
campanhas de dengue, em especial junto aos imóveis edificados abandonados e não habitados 
em nosso município; 

 208/2022, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, solicitando retorno do caminhão 
de combate a endemias – fumacê; 

 209/2022, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, solicitando que proceda à 
notificação quanto a limpeza e manutenção dos imóveis urbanos não edificados no perímetro 
urbano aos proprietários, conforme Lei Complementar Municipal nº 22/2014, que institui o Código 
de Posturas de nosso município. 
 
 
Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, aos dezoito dias 
do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois (18/04/2022). 

 
 
 
 
 
 
 

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

Biênio 2021/2022 
 

 

                                           



 

 

 


