
 

 

Pauta da 3ª Sessão Ordinária do mês de março de 2022, da Câmara Municipal 
de Caldas Novas, a ser realizada em 10/03/2022, 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 Aplauso, de autoria do Vereador Josiel dos Cachorros, ao Terreiro Reino de Xangô, através 
de seus dirigentes Reginaldo Barricelli e Áurea Naves; 
 
2. Moção de Aplauso, de autoria do Vereador Andrei Barbosa, à Dra. Letícia Gomes Paixão; 
 
3. Moção de Aplauso, de autoria do Vereador Hudson Matheus, à Sra. Rejane Meneses Lopes – Diretora 
do Colégio Estadual de Caldas Novas; 
 
4. Moção de Aplauso, de autoria do Vereador Hudson Matheus, ao Sr. Carlos Silva – Diretor da Escola 
Estadual Juscelino Kubitschek; 

 
 

 Matérias para 2ª apreciação: 
 

5. Emenda Substitutiva ao Projeto de Lei nº 180/2021, de autoria do Vereador Andrei Barbosa. 2ª 
discussão e 2ª votação; 

 
6. Projeto de Lei nº 180/2021, de autoria do Executivo Municipal, que <Autoriza o município a firmar 
convênio com a Instituição Integra – Faculdades Integradas da América do Sul – Polo de Caldas 
Novas/GO e dá outras providências.=. 2ª discussão e 2ª votação; 
 
7. Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº 183/2021, de autoria do Vereador Marinho Câmara. 2ª 
discussão e 2ª votação; 

 
8. Projeto de Lei nº 183/2021, de autoria do Vereador Marinho Câmara, que "Dispõe sobre a colocação 
de obras de artes plásticas nas edificações com área adensável, com metragem igual ou superior a 2000 
m2, e dá outras providências.". 2ª discussão e 2ª votação; 

 
9. Projeto de Lei nº 6/2022, de autoria do Vereador Gilmar Martins, que "Institui o dia do Profissional em 
Contabilidade e inclui no Calendário Oficial do Município de Caldas Novas, e dá outras providências.". 2ª 
discussão e 2ª votação; 

 
10. Projeto de Lei nº 9/2022, de autoria do Vereador Hudson Matheus, que "Disciplina a Política de 
Proteção à Saúde Bucal da Pessoa com Transtorno do Espectro do Autismo na cidade de Caldas Novas 
e dá outras providências.". 2ª discussão e 2ª votação; 

 



 

 

11. Projeto de Resolução nº 1/2022, de autoria da Mesa Diretora, que <Autoriza a Mesa Diretora da 
Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, a fazer a doação de bem móvel pertencente ao 
Legislativo Municipal e determina outras providências.= (ar condicionado SMT). 2ª discussão e 2ª votação; 
 
 

 Requerimentos: 
 

12. Leitura, discussão e votação única dos requerimentos: 
 102/2022, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando operação tapa buraco em 
toda extensão da Rua Zacarias Martins de Lima, no Bairro Santa Efigênia; 
 103/2022, de autoria do gabinete do Vereador Daniel Caldeira, solicitando, em caráter de urgência, 
inspeção e medidas de segurança nas instalações elétricas das feiras livres do município; 
 104/2022, de autoria do gabinete do Vereador Gilmar Engenheiro, solicitando redutor de velocidade e 
faixa de pedestres em frente ao Hospital Retaguarda Waldo Machado Xavier; 
 105/2022, de autoria do gabinete do Vereador Gilmar Martins, solicitando a criação do Fundo Municipal 
de Desenvolvimento Rural Sustentável; 
 106/2022, de autoria do gabinete do Vereador Paulo da Laranja, solicitando a conclusão do asfalto do 
Setor Caminho do Lago; 
 107/2022, de autoria do gabinete do Vereador Paulo da Laranja, solicitando construção de uma praça 
com academia ao ar livre no Setor Caminho do Lago; 
 108/2022, de autoria do gabinete do Vereador Paulo da Laranja, solicitando asfalto no Setor Jardim 
Brasil; 
 109/2022, de autoria do gabinete do Vereador Paulo da Laranja, solicitando a recuperação da Rua 23 
com a Rua 17, no Jardim Jussara; 
 110/2022, de autoria do gabinete do Vereador Rodrigo Lima, solicitando operação tapa buracos em 
toda extensão do Setor Santa Efigênia; 
 111/2022, de autoria do gabinete do Vereador Rodrigo Lima, solicitando operação tapa buracos em 
toda extensão da Avenida Caminho do Lago; 
 112/2022, de autoria do gabinete do Vereador Ronan Maia, solicitando a revitalização da Avenida 
Bento de Godoy Neto em toda a sua extensão; 
 113/2022, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, solicitando roçagem do mato nos imóveis 
urbanos não edificados e o recapeamento das vias públicas no Bairro Residencial Santa Clara; 
 114/2022, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, solicitando roçagem do mato nos imóveis 
urbanos não edificados e o recapeamento das vias públicas no Setor Jardim Serrano. 
 
 

 Tribuna Livre: 
 

13. Sr. Vinícius Rollo Enomoto 
 Assunto: Racismo e intolerância religiosa. 
 
 
Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, aos nove dias do mês de 
março do ano de dois mil e vinte e dois (09/03/2022). 
 

Vereador MARINHO CÂMARA 

Presidente da Câmara Municipal de Caldas Novas – GO 


