
 

 

Pauta da 4ª Sessão Ordinária do mês de setembro de 2022, da Câmara Municipal 
de Caldas Novas, a ser realizada no dia 27/09/2022, a partir das 9h, 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 132/2022, de autoria do Vereador João Muniz, que "Cria o Programa de 
Prevenção a Diabete e a Anemia Infantil, na Rede Municipal de Ensino e dá outras providências.”. 
Encaminhar às comissões para pareceres; 

 
2. Decreto Legislativo nº 49/2022, de autoria do Vereador Saulo Inácio, que "Concede Título de 
Cidadão Honorifico a Personalidade Ilustre do Sr. Eduy de Azevedo Júnior.". Encaminhar à CCJ 
para parecer; 
 
 

 Moções: 
 

3. Moção de Pesar, de autoria do Vereador Geraldo Pimenta, ao falecimento do Sr. Ismael Motta; 
 
 

 Matérias para 1ª apreciação: 
 

4. Projeto de Lei nº 105/2022, de autoria do Vereador Hudson Matheus, que "Prevê validade 
indeterminada a laudo que ateste o Transtorno do Espectro Autista — TEA a Síndrome de Down 
e outras deficiências de caráter permanente para fim de garantir os direitos e obtenção de 
benefícios de saúde, educação, esporte e assistência social, destinados às pessoas com 
deficiência no âmbito do município de Caldas Novas.". Leitura dos pareceres, 1ª discussão e 1ª 
votação; 
 

5. Projeto de Lei nº 110/2022, de autoria do Vereador Andrei Barbosa, que “Dispõe sobre o direito 
da pessoa com deficiência visual usuária de cão-guia de ingressar e permanecer com o animal 
em todos os locais públicos ou privados de uso coletivo no município de Caldas Novas.”. Leitura 
dos pareceres, 1ª discussão e 1ª votação; 
 

6. Projeto de Lei nº 119/2022, de autoria do Vereador Professor Rodrigo, que "Institui o Índice 
de Educação Inclusiva (IMEI), no sistema municipal de ensino.". Leitura da Certidão, 1ª discussão 
e 1ª votação; 
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7. Projeto de Lei nº 126/2022, de autoria dos vereadores Claudinho Costa e Gilmar Martins, que 
"Declara de Utilidade Pública o Instituto Izabela Vitória.”. Leitura dos pareceres, 1ª discussão e 
1ª votação; 

 
 
 Requerimentos: 
 

8. Leitura, discussão e votação única dos requerimentos: 

 498/2022, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando pavimentação 
asfáltica na Rua 1, no Bairro Jardim Jussara, às margens da GO-213; 

 499/2022, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho Costa, solicitando revitalização da 
feira livre do Setor Itaguaí; 

 500/2022, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho Costa, solicitando criação de um 
Centro Municipal de Reabilitação em Saúde; 

 501/2022, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho Costa, solicitando uma travessia 
entre os setores Universitário e Ouro Verde ao Residencial Santa Clara; 

 502/2022, de autoria do gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, solicitando pavimentação 
asfáltica no Setor Portal das Águas Quentes I; 

 503/2022, de autoria do gabinete do Vereador João Muniz, solicitando lombada (quebra 
molas) na Avenida Alameda do Contorno, no Setor São José, atrás do Clube Affego; 

 504/2022, de autoria do gabinete do Vereador João Muniz, solicitando pavimentação asfáltica 
de todo o Setor Universitário; 

 505/2022, de autoria do gabinete do Vereador João Muniz, solicitando lombada (quebra 
molas) na Avenida Araxá, Quadra 15, Lote 16, no Setor Jardim Esmeralda; 

 506/2022, de autoria do gabinete do Vereador Rodrigo Lima, solicitando patrolamento nas 
ruas RC-3 e RC-5 do Setor Recanto de Caldas; 

 507/2022, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, solicitando pavimentação asfáltica 
no Setor Residencial Primavera; 

 508/2022, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, solicitando pavimentação asfáltica 
no Setor Planalto. 
 
 
Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, aos vinte e seis 
dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois (26/09/2022). 
 

 
 
 
 
 

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