
 

 

Pauta da 1ª Sessão Ordinária do mês de setembro de 2021, da Câmara 
Municipal de Caldas Novas, a ser realizada em 1º/09/2021, nesta Casa de Leis. 
 
 

 Abertura: 
 
Leitura de um versículo da Bíblia; 
 
Execução do Hino Nacional; 
 
Aprovação da Ata da sessão anterior; 
 
Disponibilização para consulta dos balancetes do mês de maio, já protocolado junto ao Tribunal 
de Contas dos Municípios; 
 
 

 Moções: 
 

1. Moção de Pesar, de autoria do Vereador Gilmar Engenheiro, ao falecimento do Pastor José 
de Oliveira, conhecido como Pastor Zezinho; 
 
2. Moção de Aplauso e Reconhecimento Público, de autoria do Vereador Hudson Matheus, à 
Sra. Sirlene Nunes de Oliveira; 
 
3. Moção de Aplauso, de autoria do Vereador Gilmar Engenheiro, ao Sr. Sandro Cesar da Silva; 

 

4. Moção de Aplauso, de autoria do Vereador Claudinho Costa, à Sra. Teresa Cristina Rosa 
Domingues Amaral e ao Sr. Samuel Jacinto da Silva Amaral; 

 

 

 Requerimento de Urgência Especial: 
 

5. Requerimento de Urgência Especial para o Projeto de Lei nº 124/2021, de autoria do Executivo 
Municipal, que “Autoriza o(a) presidente da Empresa Pública Municipal de Exploração Mineral – 
EMEM, a proceder à doação de bem imóvel ao Estado de Goiás, revoga a Lei Municipal nº 
1.980/2013 e determina outras providências.”. Leitura, única discussão e única votação; 

 
6. Requerimento de Urgência Especial para o Projeto de Lei nº 125/2021, de autoria do Executivo 
Municipal, que “Revoga a Lei Municipal 2.119/2014, que “Dispõe sobre a utilização da Ata de 
Registro de Preço durante sua vigência, por qualquer órgão da Administração Pública Municipal 
que não tenha participação do certame licitatório, e determina outras providências.”. Leitura, 
única discussão e única votação; 
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 Matérias para leitura: 

 
7. Projeto de Lei Complementar nº 18/2021, de autoria do Executivo Municipal, que “Estabelece 
o valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) como salário mínimo para vencimento base aos 
servidores públicos do município de Caldas Novas, e dá outras providências.”. Encaminhar às 
comissões para pareceres; 

 
8. Projeto de Lei nº 112/2021, de autoria do Executivo Municipal, que “Estabelece desconto para 
pagamento, o parcelamento das multas impostas pelo Departamento de Proteção e Defesa do 
Consumidor (Procon/Caldas Novas – Go), e autoriza a dação em pagamento Estado de Goiás, 
e dá outras providências.”. Encaminhar às comissões para pareceres; 
 
9. Projeto de Lei nº 115/2021, de autoria do Vereador Andrei Barbosa, que “Proíbe a contratação 
de pessoas condenadas por crimes sexuais contra vulneráveis e dá outras providências.”. 
Encaminhar às comissões para pareceres; 

 

10. Projeto de Lei nº 116/2021, de autoria do Vereador Hudson Matheus, que “Institui no 
calendário oficial de eventos da cidade de Caldas Novas, o mês de conscientização e inclusão 
social das pessoas com deficiência, denominado Setembro Verde.”. Encaminhar às comissões 
para pareceres; 

 

11. Projeto de Lei nº 117/2021, de autoria do Vereador Hudson Matheus, que "Inclui no 
Calendário Oficial de Eventos do Município de Caldas Novas, o evento esportivo denominado - 
Copa Caldas de Basquetebol - e dá outras providências.". Encaminhar às comissões para 
pareceres; 

 

12. Projeto de Lei nº 122/2021, de autoria do Vereador Daniel Caldeira, que “Dispõe sobre a 
escolha do dia de vencimento da fatura do talão de água e esgoto por parte do consumidor no 
âmbito do Município de Caldas Novas.”. Encaminhar às comissões para pareceres; 

 

13. Projeto de Lei nº 124/2021, de autoria do Executivo Municipal, que “Autoriza o(a) 
presidente da Empresa Pública Municipal de Exploração Mineral – EMEM, a proceder à doação 
de bem imóvel ao Estado de Goiás, revoga a Lei Municipal nº 1.980/2013 e determina outras 
providências.”. Encaminhar às comissões para pareceres; 

 
14. Projeto de Lei nº 125/2021, de autoria do Executivo Municipal, que “Revoga a Lei 
Municipal 2.119/2014, que “Dispõe sobre a utilização da Ata de Registro de Preço durante sua 
vigência, por qualquer órgão da Administração Pública Municipal que não tenha participação do 
certame licitatório, e determina outras providências.”. Encaminhar às comissões para pareceres; 
 
 
 
 
 



 

 

Continuação da Pauta da 1ª Sessão Ordinária do mês de setembro de 2021, da Câmara Municipal de Caldas Novas, a ser realizada em 
1º/09/2021, nesta Casa de Leis. 

 

 

15. Projeto de Lei nº 126/2021, de autoria do Executivo Municipal, que “Estima a Receita e 
fixa a Despesa do Município de Caldas Novas para o exercício de 2022 e dá outras providências. 
” (LOA). Encaminhar às comissões para pareceres; 
 
16. Projeto de Lei nº 127/2021, de autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre o Plano 
Plurianual para o quadriênio de 2022/2025, do Município de Caldas Novas, Estado de Goiás.” 
(PPA). Encaminhar às comissões para pareceres; 

 

17. Decreto Legislativo nº 21/2021, de autoria do Vereador Hudson Matheus, que “Concede 
Título de Cidadão Honorífico à Personalidade da Sra. Terezinha Conceição Santos.”. 
Encaminhar à CCJ para parecer; 
 

 

 Matérias para 1ª apreciação: 
 

18. Emenda Modificativa ao Projeto de Emenda à Lei Orgânica, de autoria do Vereador Andrei 
Barbosa, que “Modifica o §4º do Art. 2º, o §5º do Art. 3º e o §11 do Art. 9º do Projeto de Emenda 
à Lei Orgânica, que acrescenta parágrafos ao Artigo 125 da Lei Orgânica do Município de Caldas 
Novas/GO, e dá outras providências.”. 1ª discussão e 1ª votação; 
 
19. Emenda Aditiva ao Projeto de Emenda à Lei Orgânica, de autoria dos vereadores Daniel 
Caldeira, Everton Jamal, Gilmar Martins, Gilmar Engenheiro, Andrei Barbosa, Professor Rodrigo 
e Hudson Matheus, que “Acrescenta o inciso XXII no artigo 35 da Lei Orgânica do Município de 
Caldas Novas/GO.”. 1ª discussão e 1ª votação; 

 

20. Projeto de Emenda à Lei Orgânica, de autoria do todos os vereadores, que “Modifica o 
artigo 125 da Lei Orgânica do Município de Caldas Novas/GO, e dá outras providências.”. Leitura 
dos pareceres, 1ª discussão e 1ª votação; 
 
21. Emenda Modificativa e Aditiva, de autoria da CCJ, ao Projeto de Lei nº 96/2021. 1ª 
discussão e 1ª votação; 
 
22. Projeto de Lei nº 96/2021, de autoria do Vereador Weuller Gonçalves, que “Proíbe 
nepotismo na administração pública Municipal e determina outras providencias.”. Leitura dos 
pareceres, 1ª discussão e 1ª votação; 
 
23. Projeto de Lei nº 98/2021, de autoria do Vereador Claudinho Costa, que "Declara De 
Utilidade Pública a Associação Amigos do Lago Corumbá.”. Leitura dos pareceres, 1ª discussão 
e 1ª votação; 
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 Requerimentos: 

 
24. Leitura, discussão e votação única dos requerimentos: 

 677/2021, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando operação tapa 
buracos em toda extensão da Rua 9, no Setor Jardim Esmeralda; 

 678/2021, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando roçagem do mato 
na Rua JT-3, no Setor Tangará; 

 679/2021, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando operação tapa 
buracos na Rua JT-1, Quadra 12, Lote 11, no Setor Tangará; 

 680/2021, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho Costa, solicitando pavimentação 
asfáltica da travessia de acesso do Setor Primavera 1 ao Setor Lagoa Quente; 

 681/2021, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho Costa, solicitando extensão da rede 
de esgoto em toda a Avenida Caxambu do Setor Caldas d’Oeste; 

 682/2021, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho Costa, solicitando plano de ação 
para eleição de diretores e vice-diretores das escolas municipais e CMEI’s; 

 684/2021, de autoria do gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, solicitando melhorias na 
iluminação pública do Setor Jardim Belvedere; 

 685/2021, de autoria do gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, solicitando operação tapa 
buracos no Residencial Primavera; 

 686/2021, de autoria do gabinete do Vereador Hudson Matheus, solicitando informações 
acerca dos servidores exclusivamente lotados no PAI e MÃE; 

 687/2021, de autoria do gabinete do Vereador João Henrique Muniz, solicitando operação 
tapa buracos em toda extensão da Rua C no Setor Itanhangá; 

 688/2021, de autoria do gabinete do Vereador João Henrique Muniz, solicitando revitalização 
do campo de futebol do Setor Santa Efigênia; 

 689/2021, de autoria do gabinete do Vereador João Henrique Muniz, solicitando revitalização 
da iluminação pública da Avenida A no Setor Lago de Cristal; 

 690/2021, de autoria do gabinete do Vereador Rodrigo Lima, solicitando limpeza das margens 
e leito do Córrego do Açude que corta o Município de Caldas Novas; 

 691/2021, de autoria do gabinete do Vereador Rodrigo Lima, solicitando normalização do 
fornecimento de água no Setor Vila Mutirão; 

 692/2021, de autoria dos gabinetes dos Vereadores Saulo Inácio e Claudinho Costa, 
solicitando regularização fundiária do Povoado Nossa Senhora de Fátima – Grupinho; 

 693/2021, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, solicitando a manutenção de 
todos os campos de futebol, em especial os gramados, em nosso município; 

 694/2021, de autoria do gabinete do Vereador Josiel dos Cachorros, solicitando implantação 
de semáforo no cruzamento da Avenida D com a Rua 31, no Setor Itaici 2; 

 695/2021, de autoria do gabinete do Vereador Everton Jamal, solicitando revitalização da 
iluminação pública da Rua 49, no Bairro Itaguaí 2; 
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 Tribuna: 

 
25. Cumprindo convocação: Sra. Keila Paula Monteiro Rezende – Secretária Municipal de 
Educação, Esporte e Lazer. 
 
 
Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, aos trinta e um 
dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um (31/08/2021). 

 
 
 
 
 

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

Biênio 2021/2022 
 
 

 


