
 

 

Pauta da 4ª Sessão Ordinária do mês de junho de 2022, da Câmara Municipal de 
Caldas Novas, a ser realizada em 21/06/2022, 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 2016 – Gestão 
Evando Magal. 
Leitura do Parecer do TCM, leitura do Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Economia, única 
discussão e única votação; 
 
2. Requerimento para prorrogação da CEI nº 001/2022. Leitura, única discussão e única votação; 

 
 

 Matérias para leitura: 
 

3. Projeto de Lei Complementar nº 19/2022, de autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre a 
desafetação de sistema de recreio, localizado no Bairro Jardim Tangará, nesta cidade, e determina outras 
providências.”. Encaminhar às comissões para pareceres; 
 
4. Projeto de Lei nº 104/2022, de autoria do Vereador Hudson Matheus, que "Dispõe sobre o programa 
de terapia nutricional para pessoas com transtorno do espectro autista (TEA) no âmbito do Município de 
Caldas Novas.". Encaminhar às comissões para pareceres; 

 

5. Projeto de Lei nº 105/2022, de autoria do Vereador Hudson Matheus, que "Prevê validade 
indeterminada a laudo que ateste o Transtorno do Espectro Autista — TEA a Síndrome de Down e outras 
deficiências de caráter permanente para fim de garantir os direitos e obtenção de benefícios de saúde, 
educação, esporte e assistência social, destinados às pessoas com deficiência no âmbito do município 
de Caldas Novas.". Encaminhar às comissões para pareceres; 

 

6. Decreto Legislativo nº 14/2022, de autoria do Vereador Marinho Câmara, que “Concede Título de 
Cidadão Honorífico de Caldas Novas à Pessoa Ilustre do Sr. João Paulo Quirino de Almeida”. Encaminhar 
à CCJ para parecer; 

 

7. Decreto Legislativo nº 26/2022, de autoria do Vereador Paulo da Laranja, que “Concede Título de 
Cidadão Honorífico de Caldas Novas à Pessoa Ilustre do Sr. Dr. Anniel Piloto Relloso.”. Encaminhar à 
CCJ para parecer; 

 
 

 Moções: 



 

 

 
8. Moção de Aplauso aos servidores da Secretaria Legislativa e Procuradoria Jurídica desta Casa de 
Leis, de autoria do Vereador Marinho Câmara; 
 
9. Moção de Aplauso aos Srs. Christian de Oliveira Sobrinho e Marcelo Gastaldi, de autoria do Vereador 
Andrei Barbosa; 
 
10. Moção de Aplauso ao Sr. Leandro Sebastião dos Santos, de autoria do Vereador Everton Jamal; 

 

11. Moção de Aplauso à Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – Semmarh, de 
autoria do Vereador Saulo Inácio; 

 

12. Moção de Aplauso à Sra. Cristina de Carvalho Tramboni, de autoria do Vereador Gilmar 
Engenheiro; 

 

13. Moção de Aplauso ao Blog Plantão News CN, de autoria do Vereador Claudinho Costa; 
 

14. Moção de Aplauso às Sras. Cleide Alves da Cruz e Silvana Gonçalves da Silva, de autoria do 
Vereador Hudson Matheus; 

 

 

 Matérias para 1ª apreciação: 
 

15. Projeto de Lei nº 46/2022, de autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre as diretrizes para 
a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2023 e dá outras providências.” (LDO). Leitura dos 
pareceres, 1ª discussão e 1ª votação; 

 
16. Projeto de Lei nº 52/2022, de autoria do Vereador Marinho Câmara, que “Autoriza o Poder 
Executivo a instituir práticas integrativas e complementares (PICs) no âmbito do Município de Caldas 
Novas-GO, e determina outras providências.”. Leitura dos pareceres, 1ª discussão e 1ª votação; 

 

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

 

18. Projeto de Lei nº 63/2022, de autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre abertura de crédito 
adicional especial ao orçamento vigente e dá outras providências.” (Defesa Civil). Leitura dos pareceres, 
1ª discussão e 1ª votação; 

 

19. Projeto de Lei nº 85/2022, de autoria do Vereador Professor Rodrigo, que “Declara de utilidade 
pública municipal a Organização Ser do Bem.”. Leitura dos pareceres, 1ª discussão e 1ª votação; 

 

20. Projeto de Lei nº 90/2022, de autoria do Executivo Municipal, que “Autoriza o Poder Executivo 
Municipal a celebrar convênio com o Instituto Vida e Cidadania (IVC), e determina outras providências.”. 
Leitura dos pareceres, 1ª discussão e 1ª votação; 
 



 

 

21. Projeto de Lei nº 99/2022, de autoria do Executivo Municipal, que “Altera o Parágrafo único do 
Artigo 1º da Lei Municipal nº 3.227/2021, de 13 de outubro de 2.021.”. Leitura dos pareceres, 1ª discussão 
e 1ª votação; 
* Lei Municipal 3.227/2021: “Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a doar imóvel de propriedade do Município de Caldas Novas- GO, 
para o Instituto Vida e Cidadania (IVC), e determina outras providências.”. 

 
22. Projeto de Lei nº 102/2022, de autoria do Executivo Municipal, que “Autoriza o Executivo Municipal 
a conceder subvenção e/ou auxílio financeiro, à Associação Social, Cultural e Desportiva das Águas 
Quentes – ACM CALDAS, e dá outras providências.”. Leitura dos pareceres, 1ª discussão e 1ª votação; 

 

 

 Matérias para 2ª apreciação: 
 
23. Emenda Modificativa e Aditiva ao Projeto de Lei nº 35/2022, de autoria do Vereador Hudson 
Matheus. 2ª discussão e 2ª votação; 
 
24. Projeto de Lei nº 35/2022, de autoria do Executivo Municipal, que “Revoga a Lei Municipal nº. 
1.669/2009 e Dispõe sobre o pagamento de débitos ou obrigações do Município de Caldas Novas/GO, 
nos Termos do art.100, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal, decorrentes de decisões judiciais, 
considerados de pequeno valor (RPV), e determina outras providências.”. 2ª discussão e 2ª votação; 
 
25. Projeto de Lei nº 49/2022, de autoria do Vereador Marinho Câmara, que "Institui no âmbito do 
Município de Caldas Novas a Semana Municipal de Combate, Prevenção e Conscientização contra o HIV 
e dá outras providências.". 2ª discussão e 2ª votação; 

 

26. Projeto de Lei nº 50/2022, de autoria do Vereador Hudson Matheus, que "Inclui no Calendário 
Oficial de Eventos do Município de Caldas Novas, o evento esportivo denominado Extreme Off Road 
Caldas Novas, e dá outras providências.". 2ª discussão e 2ª votação; 

 

27. Projeto de Lei nº 64/2022, de autoria do Executivo Municipal, que “Autoriza o Fundo Municipal do 
Meio Ambiente - FMMA a conceder subvenção e/ou auxílio financeiro à Associação Amigos do Lago 
Corumbá, e dá outras providências.”. 2ª discussão e 2ª votação; 

 

 

 Requerimentos: 
 

28. Leitura, discussão e votação única dos requerimentos: 

 357/2022, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando operação tapa buraco em 
toda extensão da Rua RC-01, no Setor Caminho do Lago; 

 358/2022, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando operação tapa buracos em 
toda extensão da Avenida A, no Bairro Lago de Cristal; 

 359/2022, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando limpeza do local destinado 
à praça na Rua 16, no Bairro Lago de Cristal; 

 360/2022, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho Costa, solicitando criação de um Centro 
Municipal de Reabilitação em Saúde; 

 361/2022, de autoria do gabinete do Vereador Daniel Caldeira, solicitando recapeamento asfáltico das 
ruas do Residencial Kenesuk, com especial atenção à Rua K-7, bem como roçagem do mato de todo o 
setor; 

 362/2022, de autoria do gabinete do Vereador Daniel Caldeira, solicitando implantação de uma pista 
de caminhada, bem como a construção de uma academia ao ar livre na Avenida Lindóia, no Setor Caldas 
d’Oeste; 



 

 

 363/2022, de autoria do gabinete do Vereador Daniel Caldeira, solicitando manutenção na iluminação 
pública com a troca de lâmpadas e reatores queimados no Jardim Esmeralda, bem como fazer a roçagem 
do mato, com atenção especial para a Rua 8, na Quadra 03; 

 364/2022, de autoria do gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, solicitando manutenção na iluminação 
pública no Residencial Jardim Brasília; 

 365/2022, de autoria do gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, solicitando contratação de médico 
urologista; 

 366/2022, de autoria do gabinete do Vereador Hudson Matheus, solicitando pavimentação asfáltica 
das ruas dos bairros Jardim Belvedere e Turista II; 

 367/2022, de autoria do gabinete do Vereador João Muniz, solicitando implantação de lombada 
(quebra molas) na Rua 25 do Setor Estancia Boa Vista; 

 368/2022, de autoria do gabinete do Vereador João Muniz, solicitando restauração da lombada (quebra 
molas) na Avenida Araxá, na altura da Quadra 17, Lote 03, no Setor Esmeralda; 

 369/2022, de autoria do gabinete do Vereador Paulo da Laranja, solicitando revitalização da Avenida 
A do Vapt Vupt; 

 370/2022, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, solicitando demarcação da sinalização 
horizontal e vertical das vias urbanas do município; 

 371/2022, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, solicitando implantação de faixa de 
pedestre elevada na confluência das vias Orozimbo Correia Neto, Joaquim R. de Rezende e São Paulo, 
no Centro; 

 372/2022, de autoria do gabinete do Vereador Rodrigo Lima, solicitando equiparação salarial de todos 
os servidores públicos municipais que estão ganhando menos de um salário mínimo e recebendo 
complementação salarial; 

 373/2022, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho Costa, solicitando sinalização de trânsito 
vertical e horizontal no cruzamento entre as ruas Dr. Ciro Palmerston e Antônio Inocêncio de Oliveira, no 
Centro. 
 
 
Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, aos vinte dias do mês de 
junho do ano de dois mil e vinte e dois (20/06/2022). 

 
 
 
 
 

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

Biênio 2021/2022 
 

 

                                           


