
 

 

Pauta da 4ª Sessão Ordinária do mês de março de 2022, da Câmara Municipal 
de Caldas Novas, a ser realizada em 22/03/2022, nesta Casa de Leis. 
 
 

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

 Moções: 
 
1. Moção de Pesar, de autoria do Vereador Geraldo Pimenta, ao falecimento do Pastor Eli da 
Silva Pinto; 
 
2. Moção de Pesar, de autoria do Vereador Geraldo Pimenta, ao falecimento da Missionária 
Maria Helena Ribeiro Boss; 
 
 

 Matérias de apreciação especial: 
 
3. Requerimento de Urgência Especial ao Projeto de Lei Complementar nº 11/2022, de autoria 
do Executivo Municipal. Leitura, única discussão e única votação; 
 
4. Requerimento de Urgência Especial ao Projeto de Lei Complementar nº 12/2022, de autoria 
do Executivo Municipal. Leitura, única discussão e única votação; 
 
5. Requerimento de Urgência Especial ao Projeto de Lei nº 23/2022, de autoria do Executivo 
Municipal. Leitura, única discussão e única votação; 
 
 

 Matérias para leitura: 
 
6. Projeto de Lei Complementar nº 11/2022, de autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe 
sobre a estrutura organizacional da Administração do Poder Executivo e dos cargos de 
provimento em comissão da Administração Pública Direta do Município de Caldas Novas/GO, e, 
determina outras providências.”. Encaminhar às comissões para pareceres; 
 
7. Projeto de Lei Complementar nº 12/2022, de autoria do Executivo Municipal, 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.”. Encaminhar às comissões para pareceres; 
 



 

 

8. 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). Encaminhar 
às comissões para pareceres; 

 
9. Projeto de Lei nº 23/2022, de autoria do Executivo Municipal, que “Cria o Programa Bolsa 
Transporte Universitário e determina outras providências.”. Encaminhar às comissões para 
pareceres; 
 
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.". Encaminhar às comissões para 
pareceres; 

 

11. Projeto de Lei nº 25/2022, de autoria do Vereador Lindomar do Posto, que “Altera o Artigo 
1º da Lei Municipal nº 1.512/2007, de 29/10/2007 e dá outras providências.”. Encaminhar às 
comissões para pareceres; 

 

12. 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.”. Encaminhar às comissões para pareceres; 

 

13. 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.”. Encaminhar às comissões 
para pareceres; 

 

14. 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.”. 
Encaminhar às comissões para pareceres; 

 

15. Projeto de Lei nº 29/2022, de autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre 
autorização legislativa para o poder executivo de Caldas Novas, Estado de Goiás, firmar 
Convênio com o Instituto Terezinha Palmerston.”. Encaminhar às comissões para pareceres; 

 

16. 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.". Encaminhar às comissões para pareceres; 

 

17. Projeto de Lei nº 31/2022, 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 ao Centro Espírita Peregrinos do Amor, e das outras providencias.". 
Encaminhar às comissões para pareceres; 

 



 

 

18. 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.". Encaminhar às comissões para pareceres; 
 
 

 Matérias para 1ª apreciação: 
 

19. Emenda Modificativa, de autoria dos vereadores Professor Rodrigo e Ronan Maia, ao 
Projeto de Lei Complementar nº 21/2021, que "Modifica a forma na qual o projeto foi apresentado, 
devendo o mesmo tramitar sob a forma de Projeto de Lei Ordinária, com quórum de votação de 
maioria simples.". Leitura, 1ª discussão e 1ª votação; 
 
20. Projeto de Lei nº 10/2022, de autoria do Vereador Hudson Matheus, que "Dispõe sobre o 
dever de inserção do símbolo mundial da conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista 
- TEA nas placas de estabelecimentos públicos e privados que disponibilizam atendimento 
prioritário no município de Caldas Novas.". Leitura dos pareceres, 1ª discussão e 1ª votação; 
 
21. 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.". 1ª discussão e 1ª votação; 

 

22. Projeto de Lei nº 21/2022, de autoria do Vereador Paulo da Laranja, que "Dispõe sobre a 
autorização legislativa para criação, instalação e funcionamento de Feira Livre Caminho do Lago, 
na Rua CL 07, Quadra 31, do Setor Caminho do Lago, e dá outras providências.". Leitura dos 
pareceres, 1ª discussão e 1ª votação; 
 
 

 Matérias para 2ª apreciação: 
 

23. Emenda Modificativa, de autoria dos vereadores Professor Rodrigo e Ronan Maia, ao 
Projeto de Lei Complementar nº 21/2021, que "Modifica a forma na qual o projeto foi apresentado, 
devendo o mesmo tramitar sob a forma de Projeto de Lei Ordinária, com quórum de votação de 
maioria simples.". 2ª discussão e 2ª votação; 
 
 

 Requerimentos: 
 

24. Leitura, discussão e votação única dos requerimentos: 

 115/2022, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando  recapeamento 
asfáltico em toda extensão da Avenida Portal do Lago, acesso principal para a Faculdade 
Unicaldas, no Bairro Portal do Lago; 

 116/2022, de autoria do gabinete do Vereador Daniel Caldeira, solicitando, em caráter de 
urgência, a instalação de redutor de velocidade (quebra molas) na Avenida Poços de Caldas, 
Quadra 04, Lote 12-A, no Setor Caldas d’Oeste; 

 117/2022, de autoria do gabinete do Vereador Everton Jamal, solicitando recapeamento da 
Rua 32, Quadra 39, no Bairro Itaguaí; 



 

 

 118/2022, de autoria do gabinete do Vereador Everton Jamal, solicitando recapeamento da 
Rua 06, das quadras 08 a 11, no Bairro Mansões das Águas Quentes; 

 119/2022, de autoria do gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, solicitando instalação de 
lombada (quebra molas) na Rua B-2, nas proximidades da Quadra 09, Lote 1-B, no Setor 
Itanhangá I; 

 120/2022, de autoria do gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, solicitando instalação de 
lombada (quebra molas) na Avenida Ministro Elias Bufaiçal, nas proximidades da Quadra 23, 
Lote 10, no Jardim Belvedere; 

 121/2022, de autoria do gabinete do Vereador Gilmar Engenheiro, solicitando roçagem dos 
matos e manutenção da via no Setor Portal das Águas Quentes II; 

 122/2022, de autoria do gabinete do Vereador Gilmar Martins, solicitando reforma da Ponte 
do Argeu, no Rio Pirapitinga, na região rural do Sapé; 

 123/2022, de autoria do gabinete do Vereador Gilmar Martins, solicitando construção de um 
estacionamento com asfalto e iluminação em frente ao Cemitério Jesus de Nazaré; 

 124/2022, de autoria do gabinete do Vereador Gilmar Martins, solicitando reforma da ponte na 
Região do Douglas, na zona rural do Paraíso; 

 125/2022, de autoria do gabinete do Vereador Hudson Matheus, solicitando que seja 
disponibilizado veículos da frota comum para transporte de pacientes às unidades de saúde fora 
do Município de Caldas Novas; 

 126/2022, de autoria do gabinete do Vereador Hudson Matheus, solicitando a retirada do 
canteiro central e reconstrução da calçada, bem como a manutenção da iluminação e nova 
pintura da pista de cooper da Avenida Poços de Caldas, no Setor Caldas d’Oeste, nas 
proximidades do Supermercado 20V; 

 127/2022, de autoria do gabinete do Vereador Hudson Matheus, solicitando implantação do 
cronograma e calendário de recolhimento de entulhos de todos os bairros de Caldas Novas; 

 128/2022, de autoria do gabinete do Vereador Josiel dos Cachorros, solicitando patrolamento 
e cascalhamento no Setor Parque das Laranjeiras; 

 129/2022, de autoria do gabinete do Vereador João Muniz, solicitando operação tapa buraco 
em toda extensão da Rua 13 do Setor Itanhangá II; 

 130/2022, de autoria do gabinete do Vereador João Muniz, solicitando operação tapa buraco 
em toda extensão da Rua RA-1 do Setor Recanto das Águas; 

 131/2022, de autoria do gabinete do Vereador João Muniz, solicitando operação tapa buraco 
na Rua B-7 do Setor Itanhangá I; 

 132/2022, de autoria do gabinete do Vereador Paulo da Laranja, solicitando restauração da 
Rua 13 do Jardim Paraíso II; 

 133/2022, de autoria do gabinete do Vereador Paulo da Laranja, solicitando implantação de 
placa informativa no Centro de Regulação e nos postos de saúde, contendo a lista de exames 
que devem ser marcados nos respectivos locais; 

 134/2022, de autoria do gabinete do Vereador Rodrigo Lima, solicitando relatório explicativo 
acerca do super faturamento da aquisição do veículo Spin para a Secretaria Municipal de Saúde; 

 134/2022, de autoria do gabinete do Vereador Rodrigo Lima, solicitando envio de ofício ao 
Secretário Municipal de Educação, Sr. Rodrigo Césa Brum, solicitando informações acerca do 
número de professores convocados a ocuparem cargos oriundos do concurso público em 
deterimento de determinação judicial; 

 136/2022, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, solicitando manutenção e/ou 
recuperação da malha asfáltica do Setor Jardim Serrano; 



 

 

 137/2022, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, solicitando demarcação da 
sinalização horizontal e vertical, e iluminação nos trevos da GO-139, entre os setores Portal das 
Águas Quentes, Itanhangá II e Jardim Serrano. 
 
 
Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, aos vinte e um 
dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois (21/03/2022). 

 
 
 
 
 

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

Biênio 2021/2022 

 

                                           

 


