
 

 

Pauta da 5ª Sessão Ordinária do mês de setembro de 2022, da Câmara Municipal 
de Caldas Novas, a ser realizada no dia 27/09/2022, 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 Saulo Inácio, à Sra. Raquel Maria Cassimiro; 
 

2. Moção de Aplauso, de autoria dos vereadores Andrei Barbosa, Claudinho Costa, Geraldo 
Pimenta, Gilmar Martins, Marinho Câmara e Ronan Maia, às escolas municipais e estaduais que 
atingiram o índice do IDEB 2021; 

 

3. Moção de Aplauso, de autoria do Vereador Professor Rodrigo, à Equipe Garotas do Trento, 
orientada pelo Professor Israel Carneiro de Aquino e integrada pelas alunas Ana Beatriz 
Sambrana, Ana Luísa Sambrana e Gabriela Sofia; 

 

 

 Matérias para 1ª apreciação: 
 

4. 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.”. 
Leitura dos pareceres, 1ª discussão e 1ª votação; 
 
5. Projeto de Lei nº 122/2022, de autoria do Vereador Hudson Matheus, que "Dispõe sobre a 
concessão de Título de Utilidade Pública à Ong Só Rindo.". Leitura dos pareceres, 1ª discussão 
e 1ª votação; 

 

 

 Matérias para 2ª apreciação: 
 

6. 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.". 2ª discussão e 2ª votação; 
 



 

 

7. 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.”. 2ª 
discussão e 2ª votação; 
 

8. 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.". 2ª discussão e 2ª votação; 

 

9. Projeto de Lei nº 126/2022, de autoria dos vereadores Claudinho Costa e Gilmar Martins, que 
"Declara de Utilidade Pública o Instituto Izabela Vitória.”. 2ª discussão e 2ª votação; 

 

 

 Requerimentos: 
 

10. Leitura, discussão e votação única dos requerimentos: 

 509/2022, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho Costa, solicitando pavimentação 
asfáltica nos setores Universitário e Ouro Verde; 

 510/2022, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho Costa, solicitando construção de 
uma praça de lazer no Setor Bela Vista; 

 511/2022, de autoria do gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, solicitando revitalização 
asfáltica da Rua 6, entre os setores Jardim Jussara e Itaguaí III; 

 512/2022, de autoria do gabinete do Vereador João Muniz, solicitando, com urgência, a 
revitalização de toda sinalização das vias da cidade, principalmente o “PARE”; 

 513/2022, de autoria do gabinete do Vereador João Muniz, solicitando implantação de 
ciclofaixa na Avenida das Nações, no Setor Jardim Roma; 

 514/2022, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, solicitando pavimentação asfáltica 
no Setor Solar de Caldas; 

 515/2022, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, solicitando pavimentação asfáltica 
no Setor Caminho do Lago. 
 
 
Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, aos vinte e sete 
dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois (27/09/2022). 

 
 
 
 
 

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

Biênio 2021/2022 

 

                                           

 


