
 

 

Pauta da 5ª Sessão Ordinária do mês de março de 2022, da Câmara Municipal 
de Caldas Novas, a ser realizada em 23/03/2022, nesta Casa de Leis. 
 
 

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

 Matérias para 1ª apreciação: 
 

1. Emenda Modificativa ao Projeto de Lei Complementar nº 11/2022, de autoria do Vereador 
Gilmar Engenheiro. Leitura, 1ª discussão e 1ª votação; 
 
2. 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.”. Leitura dos pareceres, 1ª discussão e 1ª votação; 

 

3. Emenda Aditiva ao Projeto de Lei Complementar nº 12/2022, de autoria do Vereador Gilmar 
Engenheiro. Leitura, 1ª discussão e 1ª votação; 
 
4. 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.”. Leitura dos pareceres, 1ª discussão e 1ª votação; 

 

5. Projeto de Lei Complementar nº 13/2022, de autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe 
sobre a reposição dos vencimentos dos agentes públicos do Departamento Municipal de Água e 
Esgoto de Caldas Novas - DEMAE, e dá outras providências.”. Leitura dos pareceres, 1ª 
discussão e 1ª votação; 

 

6. 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.”. Leitura da Certidão, 1ª discussão e 1ª votação; 
 
7. Projeto de Lei nº 8/2022, de autoria dos vereadores Gilmar Martins e Marinho Câmara, que 
"Institui o Programa 'Da Porteira Para Dentro', de atendimento aos produtores rurais do Município 
de Caldas Novas, Estado de Goiás, e dá outras providências.". Leitura da Certidão, 1ª discussão 
e 1ª votação; 
 



 

 

8. Projeto de Lei nº 11/2022, de autoria do Vereador Hudson Matheus, que "Dispõe sobre a 
criação do Cicloturismo na Estância Turística de Caldas Novas, e dá outras providências.". 
Leitura dos pareceres, 1ª discussão e 1ª votação; 

 

9. 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.”. Leitura da Certidão, 1ª discussão e 1ª votação; 

 

10. Projeto de Lei nº 22/2022, de autoria do Vereador Gilmar Martins, que "Declara de 
Utilidade Pública a Associação Caminhos Que Guiam.”. Leitura dos pareceres, 1ª discussão e 1ª 
votação; 

 

11. Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº 23/2022, de autoria do Vereador Gilmar 
Engenheiro. Leitura, 1ª discussão e 1ª votação; 

 

12. Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº 23/2022, de autoria do Vereador Weuller 
Gonçalves. Leitura, 1ª discussão e 1ª votação; 

 

13. Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº 23/2022, de autoria do Vereador Josiel dos 
Cachorros. Leitura, 1ª discussão e 1ª votação; 

 

14. Projeto de Lei nº 23/2022, de autoria do Executivo Municipal, que “Cria o Programa Bolsa 
Transporte Universitário e determina outras providências.”. Leitura dos pareceres, 1ª discussão 
e 1ª votação; 
 
 

 Matérias para 2ª apreciação: 
 

15. 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; 
 
16. Emenda Modificativa ao Projeto de Lei Complementar nº 11/2022, de autoria do Vereador 
Gilmar Engenheiro. 2ª discussão e 2ª votação (caso seja aprovada em 1ª votação); 
 
17. 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.”. 2ª discussão e 2ª votação (caso seja aprovado em 1ª votação); 

 

18. Emenda Aditiva ao Projeto de Lei Complementar nº 12/2022, de autoria do Vereador 
Gilmar Engenheiro. 2ª discussão e 2ª votação (caso seja aprovada em 1ª votação); 
 



 

 

19. 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.”. 2ª discussão e 2ª votação (caso seja aprovado 
em 1ª votação); 

 

20. Projeto de Lei Complementar nº 13/2022, de autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe 
sobre a reposição dos vencimentos dos agentes públicos do Departamento Municipal de Água e 
Esgoto de Caldas Novas - DEMAE, e dá outras providências.”. 2ª discussão e 2ª votação (caso 
seja aprovado em 1ª votação); 

 

21. 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.". 2ª discussão e 2ª votação; 

 

22. Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº 23/2022, de autoria do Vereador Gilmar 
Engenheiro. 2ª discussão e 2ª votação (caso seja aprovada em 1ª votação); 

 

23. Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº 23/2022, de autoria do Vereador Weuller 
Gonçalves. 2ª discussão e 2ª votação (caso seja aprovada em 1ª votação); 

 

24. Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº 23/2022, de autoria do Vereador Josiel dos 
Cachorros. 2ª discussão e 2ª votação (caso seja aprovada em 1ª votação); 

 

25. Projeto de Lei nº 23/2022, de autoria do Executivo Municipal, que “Cria o Programa Bolsa 
Transporte Universitário e determina outras providências.”. 2ª discussão e 2ª votação (caso seja 
aprovado em 1ª votação); 
 
 

 Requerimentos: 
 

26. Leitura, discussão e votação única dos requerimentos: 

 138/2022, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando operação tapa 
buraco em toda extensão da Rua Valdivina Divina Ribeiro, no Bairro Santa Efigênia; 

 139/2022, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando operação tapa 
buraco em toda extensão da Rua 1, no Bairro Jardim Esmeralda; 

 140/2022, de autoria do gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, solicitando implantação de 
uma rotatória com transposição no cruzamento das ruas R-8 e R-1, no Setor Estância Itaici; 

 141/2022, de autoria do gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, solicitando pavimentação 
asfáltica no Setor Jardim Esmeralda; 

 142/2022, de autoria do gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, solicitando pavimentação 
asfáltica no Setor Boa Vista; 

 143/2022, de autoria do gabinete do Vereador Gilmar Engenheiro, solicitando adesivagem 
com finalidade de identificação dos veículos de uso da Câmara Municipal; 



 

 

 144/2022, de autoria do gabinete do Vereador Gilmar Martins, solicitando reforma da ponte na 
Região do Zulmiro, na zona rural do Paraíso; 

 145/2022, de autoria do gabinete do Vereador Gilmar Martins, solicitando reforma da Ponte 
do Amaral, na região do Rio Peixe, na zona rural do Sapé; 

 146/2022, de autoria do gabinete do Vereador Gilmar Martins, solicitando reforma e 
construção de alambrado e vestiários no campo de futebol do Povoado da Tricolância (Bucaina); 

 147/2022, de autoria do gabinete do Vereador Hudson Matheus, solicitando limpeza e reforma 
das quadras de esportes do Setor Santa Efigênia, no cruzamento das ruas Otacílio A. de Lima 
com América A. Lima, nas proximidades do galpão da Associação de Moradores do Santa 
Efigênia; 

 148/2022, de autoria do gabinete do Vereador Hudson Matheus, solicitando patrolamento, 
cascalhamento e limpeza na Rua 5, Quadra 24, do Bairro Jardim Esmeralda; 

 149/2022, de autoria do gabinete do Vereador Hudson Matheus, solicitando faixa de pedestres 
elevada e ponto de ônibus na Rua 6 do Setor Caldas d’Oeste, em frente ao CEPI Delcides 
Ferreira de Morais (Colégio Século XXI); 

 150/2022, de autoria do gabinete do Vereador Paulo da Laranja, solicitando operação tapa 
buracos no Setor Jardim Brasil; 

 151/2022, de autoria do gabinete do Vereador Paulo da Laranja, solicitando operação tapa 
buracos no Setor Residencial Santa Clara; 

 152/2022, de autoria do gabinete do Vereador Paulo da Laranja, solicitando construção de 
ponte na travessia dos setores Jardim Privé e Caminho do Lago; 

 153/2022, de autoria do gabinete do Vereador Rodrigo Lima, solicitando operação tapa 
buracos e recapeamento em toda extensão dos setores Jardim Serrano e Itaguaí; 

 154/2022, de autoria do gabinete do Vereador Rodrigo Lima, solicitando elaboração do 
calendário de entulhos do município; 
 
 

 Tribuna Livre: 
 
27. Sr. Jorive Fernandes de Oliveira, 
  Assunto: Relatório anual da Emater. 
 
 
Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, aos vinte e dois 
dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois (22/03/2022). 

 
 
 
 
 

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

Biênio 2021/2022 

                                           

 


