
 

 

Pauta da 5ª Sessão Ordinária do mês de maio de 2022, da Câmara Municipal de 
Caldas Novas, a ser realizada em 18/05/2022, 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 69/2022, de autoria do Vereador Josiel dos Cachorros, que “Dispõe sobre a 
criação do espaço pet em estabelecimentos comerciais no Município de Caldas Novas, 
estabelece normas de higiene e dá outras providencias.”. Encaminhar às comissões para 
pareceres; 
 
2. Projeto de Lei nº 70/2022, 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.”. Encaminhar às comissões 
para pareceres; 
3. 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.". Encaminhar às comissões para pareceres; 
 
4. Projeto de Lei nº 72/2022, de autoria do Vereador Josiel dos Cachorros, que “Proíbe 
nomeação e exercício de cargo, emprego ou função pública por pessoa condenada pelo crime 
de maus-tratos contra animais no âmbito do Município de Caldas Novas-GO e dá outras 
providencias.”. Encaminhar às comissões para pareceres; 
 
 

 Matérias para 1ª apreciação: 
 
5. Projeto de Lei Complementar nº 16/2022, de autoria do Executivo Municipal, que “Altera o 
quadro de pessoal da Lei Complementar Municipal nº 024/2014, que dispõe sobre o Plano de 
Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores da Secretaria Municipal de Educação de 
Caldas Novas/GO e dá outras providências.”. Leitura dos pareceres, 1ª discussão e 1ª votação; 
 
6. Projeto de Lei Complementar nº 17/2022, de autoria do Executivo Municipal, que “Altera o 
Anexo I da Lei Complementar Municipal nº 024/2014, de 03 de Julho de 2014, e determina outras 
providências.”. Leitura dos pareceres, 1ª discussão e 1ª votação; 
 
7. Projeto de Lei nº 42/2022, de autoria do Vereador Professor Rodrigo, que "Declara de Utilidade 
Pública Municipal a Universidade Estadual de Goiás - UnU Caldas Novas.". Leitura da Certidão, 
1ª discussão e 1ª votação; 



 

 

 
 

 Matérias para 2ª apreciação: 
 
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.”. 2ª discussão e 2ª votação; 

 
9. Projeto de Lei nº 40/2022, de autoria do Vereador Josiel dos Cachorros, que "Institui o tema 
´Direito e Proteção dos Animais´ nas unidades da Rede Municipal de Ensino de Caldas Novas, 
GO.". 2ª discussão e 2ª votação; 

 
10. 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.”. 2ª discussão e 2ª 
votação; 

 

11. Projeto de Lei nº 47/2022, de autoria dos vereadores Saulo Inácio e Gilmar Martins, que 
"Cria a Comenda em Homenagem ao Agricultor – Tupá Mineiro - no âmbito do Município de 
Caldas Novas e dá outras providencias.". 2ª discussão e 2ª votação; 

 

12. Projeto de Lei 48/2022, de autoria do Vereador Hudson Matheus, que "Dispõe sobre a 
transparência e publicidade anual pelo Poder Executivo, em sítio eletrônico, no Portal de 
Transparência e no Diário Oficial do Município, acerca do recebimento e aplicação das Emendas 
Parlamentares à nível Federal e/ou Estadual e das Emendas Individuais e de Bancada 
apresentadas pelos Vereadores à Lei Orçamentária Anual no Município de Caldas Novas, e 
contém outras disposições.". 2ª discussão e 2ª votação; 

 

13. Projeto de Lei nº 56/2022, de autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre a 
alteração dos artigos 1º, 2°, 4°, 5° e 6° da Lei Municipal n° 2.903/2019, quanto a desafetação de 
área pública municipal, autorização de permuta de imóvel público com imóvel particular, afetação 
e denominação deste como rua, e dá outras providências.” (Integra). 2ª discussão e 2ª votação; 
 

 
 Requerimentos: 
 

14. Leitura, discussão e votação única dos requerimentos: 

 282/2022, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho Costa, solicitando patrolamento, 
cascalhamento, roçagem e iluminação pública em leds nos setores Parque das Laranjeiras e 
Vale das Fontes Quentes; 

 283/2022, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho Costa, solicitando regulamentação 
e cumprimento da Lei Municipal nº 2.247/2015 que instituiu o Programa Creche para Todos; 

 284/2022, de autoria do gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, solicitando sinalização 
horizontal (pintura e demarcação de faixa de pedestre) na Avenida Caxambu, no cruzamento da 
Rua 18, no Setor Caldas d’Oeste; 



 

 

 285/2022, de autoria do gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, solicitando construção de 3ª 
via na GO-139; 

 286/2022, de autoria do gabinete do Vereador Hudson Matheus, solicitando serviços de 
limpeza e roçagem de mato na Rua 03, Quadra 04, no Bairro Lago de Cristal; 

 287/2022, de autoria do gabinete do Vereador Hudson Matheus, solicitando serviços de 
limpeza e roçagem de mato na Rua 10, Quadra 50, no Setor Itaguaí III; 

 288/2022, de autoria do gabinete do Vereador João Muniz, solicitando operação tapa buraco 
nas ruas 17 e 24 do Setor Turista II; 

 289/2022, de autoria do gabinete do Vereador Paulo da Laranja, solicitando pista de cooper 
na avenida que chega até o Santuário de Nossa Senhora da Salete; 

 290/2022, de autoria do gabinete do Vereador Paulo da Laranja, solicitando contratação de 
seguranças armados para fazerem a segurança nas unidades de saúde; 

 291/2022, de autoria do gabinete do Vereador Rodrigo Lima, solicitando limpeza da caixa 
d’água do Setor Portal das Águas Quentes II; 

 292/2022, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, solicitando a realização dos 
concursos de soletração e de tabuada entre as escolas públicas do município; 

 293/2022, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, solicitando implantação de 
semáforo na Avenida das Nações / Avenida Antônio Sanches Fernandes na altura da Rua 17 do 
Setor Itaguaí; 

 294/2022, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, solicitando criação do Lar de 
Idosos no município; 

 295/2022, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, solicitando construção de praça 
pública no Setor Itanhangá II; 

 296/2022, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho Costa, solicitando revitalização da 
feira livre do Setor Itaguaí; 

 297/2022, de autoria do gabinete do Vereador Gilmar Martins, solicitando reforma da Escola 
Municipal Feliciana Ivo; 

 298/2022, de autoria do gabinete do Vereador Gilmar Martins, solicitando construção de uma 
praça com academia ao ar livre no Setor Jardim Paraíso II. 
 
 

 Tribuna Livre: 
 

15. Sra. Maria Aparecida Pereira, 
Assunto: Criança e adolescente. 
 
 
Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, aos dezessete 
dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois (17/05/2022). 

 
 
 
 

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

Biênio 2021/2022 


