
 

 

Pauta da 5ª Sessão Ordinária do mês de novembro de 2022, da Câmara Municipal 
de Caldas Novas, a ser realizada no dia 23/11/2022, 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 150/2022, de autoria do Vereador Paulo da Laranja, que "Dispõe sobre o 
reconhecimento da música gospel e dos eventos a ela relacionados como manifestação cultural no 
Município de Caldas Novas/GO, e dá outras providencias.". Encaminhar às comissões para pareceres; 

 

2. Projeto de Lei nº 151/2022, de autoria do Vereador Geraldo Pimenta, que "Dispõe sobre atendimento 
preferencial para pessoas acometidas pela Esclerose Lateral Amiotrófica e Esclerose Múltipla.". 
Encaminhar às comissões para pareceres; 

 

 

 Moções: 
 

3. Moção de Aplauso aos conselheiros tutelares de Caldas Novas, de autoria do gabinete do Vereador 
Hudson Matheus; 

 

 

 Matérias para 2ª apreciação: 
 

4. Projeto de Lei Complementar nº 24/2022, de autoria do Executivo Municipal, que "Dispõe sobre o 
aumento real dos vencimentos dos agentes públicos do Departamento Municipal de Água e Esgoto de 
Caldas Novas - DEMAE, e dá outras providências.". 2ª discussão e 2ª votação; 
 
5. Projeto de Lei nº 135/2022, de autoria do Executivo Municipal, que “Autoriza o Fundo Municipal do 
Meio Ambiente — FMMA a conceder subvenção e/ou auxílio financeiro à Associação Socorro Animal 
Caldas Novas - SACN, e dá outras providências.”. 2ª discussão e 2ª votação; 

 

6. Projeto de Lei nº 140/2022, de autoria do Executivo Municipal, que "Dispõe sobre abertura de crédito 
adicional especial ao orçamento vigente e dá outras providências.". 2ª discussão e 2ª votação; 
 
7. Projeto de Lei nº 144/2022, de autoria do Executivo Municipal, que "Dispõe sobre autorização à 
Administração Municipal conceder auxílio financeiro ao 26º BPM - Batalhão Polícia Militar de Caldas 
Novas - para a realização do Programa Polícia Mirim no Município de Caldas Novas, e dá outras 
providências.". 2ª discussão e 2ª votação; 
 
 



 

 

 Requerimentos: 
 

8. Leitura, discussão e votação única dos requerimentos: 

 623/2022, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando operação tapa buraco em 
toda extensão da Rua 1, no Setor Serrinha; 

 624/2022, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando operação tapa buraco em 
toda extensão da Rua 14, no Setor Caldas d’Oeste; 

 625/2022, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando operação tapa buraco em 
toda extensão da Rua 1, no Setor Esmeralda; 

 626/2022, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho Costa, solicitando criação de projetos que 
envolvam esportes e lazer gratuitos para toda a população; 

 627/2022, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho Costa, solicitando revitalização da sinalização 
de trânsito horizontal e vertical das ruas entorna da Praça Monteiro Lobato, no Setor Central; 

 628/2022, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho Costa, solicitando construção de uma pista 
de caminhada na Avenida Caminho do Lago, no Setor Caminho do Lago; 

 629/2022, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho Costa, solicitando revitalização da sinalização 
de trânsito horizontal e vertical na região da Curva do S, no Setor Itajá; 

 630/2022, de autoria do gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, solicitando sinalização e iluminação 
da Avenida Fernando Gonzaga, divisa dos setores Aeroporto e Jardim Privé; 

 631/2022, de autoria do gabinete do Vereador João Muniz, solicitando operação tapa buraco em toda 
extensão da Rua Zumira Carneiro, no Setor Santa Efigênia; 

 632/2022, de autoria do gabinete do Vereador João Muniz, solicitando, com urgência, operação tapa 
buraco em toda extensão da Rua JT-07, no Setor Jardim Tángara; 

 633/2022, de autoria do gabinete do Vereador João Muniz, solicitando operação tapa buraco na Rua 
Américo de Lima, no Setor Santa Efigênia; 

 634/2022, de autoria do gabinete do Vereador Professor Rodrigo, solicitando, com urgência, 
patrolamento e cascalhamento das ruas do Setor Serrinha, em especial à Avenida A e as ruas 10 e 11; 

 635/2022, de autoria do gabinete do Vereador Rodrigo Lima, solicitando serviços de tapa buracos no 
Setor Parque Real; 

 636/2022, de autoria do gabinete do Vereador Rodrigo Lima, solicitando pavimentação asfáltica no 
Setor Universitário. 
 
 
Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, aos vinte e dois dias do 
mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois (22/11/2022). 

 
 

 
 
 
 

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

Biênio 2021/2022 
 

 

                                           


