
 

 

Pauta da 4ª Sessão Ordinária do mês de outubro de 2022, da Câmara Municipal de Caldas 
Novas, a ser realizada no dia 18/10/2022, à partir das 9h, nesta Casa de Leis. 
 
 

 Abertura: 
 
Leitura de um versículo da Bíblia; 
 
Execução do Hino Nacional; 
 
Aprovação da Ata da sessão anterior; 
 
Disponibilização do Balancete de Prestação de Contas desta Casa de Leis do mês de agosto do ano 
corrente, já protocolados no TCM; 
 
 

 Matérias para leitura: 
 

1. Projeto de Lei nº 143/2022, de autoria do Vereador João Muniz, que “Institui o Banco de Óculos 
do Município de Caldas Novas.”. Encaminhar às comissões para pareceres; 

 

2. Decreto Legislativo nº 51/2022, de autoria do Vereador Ronan Maia, que “Concede Título de 
Cidadão Honorífico de Caldas Novas à Pessoa Ilustre do Sr. Marcus Vinícius Rufino Moreira.”. 
Encaminhar à CCJ para parecer; 

 

3. Decreto Legislativo nº 52/2022, de autoria do Vereador Paulo da Laranja, que “Concede Título de 
Cidadão Honorífico de Caldas Novas à Pessoa Ilustre do Sr. Marcelo Baiocchi Carneiro.”. 
Encaminhar à CCJ para parecer; 

 

4. Decreto Legislativo nº 53/2022, de autoria do Vereador Marinho Câmara, que “Concede Título de 
Cidadão Honorífico de Caldas Novas à Pessoa Ilustre do Sr. Laerce da Silva Machado.”. Encaminhar 
à CCJ para parecer; 

 

5. Decreto Legislativo nº 54/2022, de autoria do Vereador Marinho Câmara, que “Concede Título de 
Cidadão Honorífico de Caldas Novas à Pessoa Ilustre do Dr. Thiago Campos Moraes.”. Encaminhar 
à CCJ para parecer; 
 
 

 Matérias para 1ª apreciação: 
 

6. Projeto de Lei nº 77/2022, de autoria do Vereador Marinho Câmara, que "Institui no Calendário de 
Eventos do Município de Caldas Novas – GO, o Mês de Conscientização ao Enfrentamento à 
Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes no Município de Caldas Novas/GO, e dá outras 
providencias.”. Leitura dos pareceres, 1ª discussão e 1ª votação; 
 
7. Projeto de Lei nº 106/2022, de autoria do Vereador Hudson Matheus, que "Dispõe sobre a criação 
de uma política de incentivo à inclusão social e fomento ao aprendizado da Língua Brasileira de 
Sinais - LIBRAS, visando adequar o atendimento nos órgãos da Administração Pública Municipal, 



 

 

empresas concessionárias e permissionárias à população surda, no âmbito do Município de Caldas 
Novas, e dá outras providências.". Leitura da Certidão, 1ª discussão e 1ª votação; 

 

8. Projeto de Lei nº 116/2022, de autoria do Vereador Gilmar Engenheiro, que “Adiciona à Lei 
Municipal n° 3.077/2019, para dispor sobre a obrigatoriedade da  implantação de infraestrutura de 
drenagem de águas pluviais antes da pavimentação de vias urbanas mesmo em loteamentos 
aprovados antes dessa lei, que na data da aprovação não existia essa exigência.”. Leitura da 
Certidão, 1ª discussão e 1ª votação; 

 

9. Projeto de Lei nº 123/2022, de autoria do Vereador Professor Rodrigo, que "Inclui no Calendário 
Letivo a Semana Municipal de Ciências e Cultura das Escolas Públicas da Rede Municipal de Ensino 
e dispõe sobre sua comemoração.". Leitura da Certidão, 1ª discussão e 1ª votação; 

 

10. Projeto de Lei nº 125/2022, de autoria do Vereador Professor Rodrigo, que "Institui o Banco 
de Leite Materno no Município de Caldas Novas e dá outras providências.". Leitura da Certidão, 1ª 
discussão e 1ª votação; 

 

11. Projeto de Lei nº 127/2022, de autoria do Vereador Geraldo Pimenta, que "Institui o ́ Programa 
Companheiro da Educação´ no âmbito do Município de Caldas Novas e dá outras providências.". 
Leitura dos pareceres, 1ª discussão e 1ª votação; 

 

 

 Matérias para 2ª apreciação: 
 

12. Projeto de Lei nº 111/2022, de autoria do Vereador Professor Rodrigo, que "Dispõe sobre a 
obrigatoriedade da divulgação de listagens de alunos que aguardam por matrícula nas unidades 
escolares da rede pública de ensino municipal de Caldas Novas.". 2ª discussão e 2ª votação; 
 
13. Projeto de Lei nº 112/2022, de autoria do Vereador Paulo da Laranja, que "Autoriza a criação 
do Programa de Equoterapia como método terapêutico de saúde pública para pessoas com 
deficiências (PCDs), no Município de Caldas Novas/GO, e dá outras providencias.”. 2ª discussão e 
2ª votação; 
 
14. Projeto de Lei nº 118/2022, de autoria do Vereador Andrei Barbosa, que “Estabelece 
estratégias e mecanismos para garantir a Acessibilidade Comunicacional em Caldas Novas.”. 2ª 
discussão e 2ª votação; 

 

 

 Requerimentos: 
 

15. Leitura, discussão e votação única dos requerimentos: 

 553/2022, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando alterações no sistema 
de emissão de notas fiscais (Webiss) permitindo que empresas e produtoras culturais possam emitir 
o documento fiscal, sendo elas mesmas tomadores e prestadoras de serviços, conforme as 
especificidades e natureza de projetos culturais financiados pelas esferas estadual e federal; 

 554/2022, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando operação tapa buracos 
em toda extensão da Rua Luiz G de Menezes, no Parque Real; 



 

 

 555/2022, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando patrolamento e 
cascalhamento da Rua 7 do Setor Universitário; 

 556/2022, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho Costa, solicitando sede própria para a 
equipe administrativa da Atenção Básica de Saúde; 

 557/2022, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho Costa, solicitando reforma dos postos 
de saúde; 

 558/2022, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho Costa, solicitando retorna da realização 
de exames de endoscopia e colonoscopia de urgência, pelo SUS; 

 559/2022, de autoria do gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, solicitando revitalização da Praça 
Rui Barbosa, no Setor Itaguaí 3; 

 560/2022, de autoria do gabinete do Vereador João Muniz, solicitando tapa buraco e roçagem do 
mato na Rua 47, Quadra 72, no Setor Itaguaí 3; 

 561/2022, de autoria do gabinete do Vereador João Muniz, solicitando operação tapa buraco em 
toda extensão da Rua 41, no Setor Itaguaí 2; 

 562/2022, de autoria do gabinete do Vereador João Muniz, solicitando operação tapa buraco em 
toda extensão da Rua D-15, no Setor Itanhangá 2; 

 563/2022, de autoria do gabinete do Vereador Professor Rodrigo, solicitando retirada da taxa de 
Vigilância Sanitária para taxistas e mototaxistas; 

 564/2022, de autoria do gabinete do Vereador Professor Rodrigo, solicitando retirada de entulho 
e patrolamento da Rua RC-9, no Bairro Recanto de Caldas; 

 565/2022, de autoria do gabinete do Vereador Rodrigo Lima, solicitando pavimentação asfáltica 
no Setor Mansões das Águas Quentes; 

 566/2022, de autoria do gabinete do Vereador Rodrigo Lima, solicitando pavimentação asfáltica 
no Setor Recanto de Caldas; 

 567/2022, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, solicitando construção de pista de 
cooper na Avenida Antônio Sanches Fernandes, Avenida das Nações e Rua 1, no Setor Estância 
Boa Vista; 

 568/2022, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, solicitando roçagem do mato nos 
imóveis urbanos não edificados, bem como recapeamento das vias urbanas do Bairro Residencial 
Nova Canaã. 
 
 
Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, aos dezessete dias 
do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois (17/10/2022). 

 
 

 
 
 
 

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

Biênio 2021/2022 
 

                                      


