
 

 

Pauta da 1ª Sessão Ordinária do mês de setembro de 2022, da Câmara Municipal 
de Caldas Novas, a ser realizada no dia 12/09/2022, 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; 
 
 

 Matérias para leitura: 
 

1. Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº 1/2022, de autoria de todos os vereadores, que “Modifica 
o artigo 35 da Lei Orgânica do Município de Caldas Novas/GO, e dá outras providências.”. 
Encaminhar às comissões para pareceres; 
 
2. 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.". Encaminhar às comissões para 
pareceres; 

 

3. 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.". Encaminhar às 
comissões para pareceres; 

 

4. Projeto de Lei nº 126/2022, de autoria dos vereadores Claudinho Costa e Gilmar Martins, que 
"Declara de Utilidade Pública o Instituto Izabela Vitória.”. Encaminhar às comissões para pareceres; 

 

5. 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.". 
Encaminhar às comissões para pareceres; 

 

6. Projeto de Lei nº 128/2022, de autoria do Vereador Professor Rodrigo, que “Cria o Festival 
Gastronômico e Musical do Município de Caldas Novas e dá outras providências.”. Encaminhar 
às comissões para pareceres; 

 

7. Projeto de Lei nº 129/2022, de autoria do Vereador Josiel dos Cachorros, que "Proíbe a venda, 
o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de estampidos e de artifícios, assim como 
de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso no Município de Caldas Novas, e dá 
outras providências.". Encaminhar às comissões para pareceres; 
 



 

 

8. Decreto Legislativo nº 39/2022, de autoria do Vereador Josiel dos Cachorros, que "Concede 
Título de Cidadão Honorifico à Personalidade Ilustre do Sr. Wender Gomes da Silva.". 
Encaminhar à CCJ para parecer; 

 

9. Decreto Legislativo nº 40/2022, de autoria do Vereador Hudson Matheus, que "Concede Título 
de Cidadão Honorífico à Personalidade do Sr. Matheus Freitas Turíbio de Brito.". Encaminhar à 
CCJ para parecer; 

 

10. Decreto Legislativo nº 41/2022, de autoria do Vereador Weuller Gonçalves, que "Concede 
Título de Cidadão Honorífico de Caldas Novas à Pessoa Ilustre do Sr. Marcello Galliac 
Saavedra.". Encaminhar à CCJ para parecer; 

 

11. Decreto Legislativo nº 42/2022, de autoria do Vereador Andrei Barbosa, que “Concede 
Título de Cidadão Honorífico de Caldas Novas à Pessoa Ilustre do Dr. Arlen da Silva Oliveira.”. 
Encaminhar à CCJ para parecer; 

 

12. Decreto Legislativo nº 43/2022, de autoria do Vereador Saulo Inácio, que "Concede Título 
de Cidadão Honorifico a Personalidade Ilustre do Sr. Diego Saravi Barbosa.". Encaminhar à CCJ 
para parecer; 

 

 
 Moções: 

 
13. Moção de Aplauso, de autoria do Vereador Marinho Câmara, ao jovem Jean Clomar Zinato 
Machado; 
 
 

 Matérias para 1ª apreciação: 
 

14. Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº 60/2022, de autoria do Vereador Andrei Barbosa. 
Leitura, 1ª discussão e 1ª votação; 
 
15. Projeto de Lei nº 60/2022, de autoria do Executivo Municipal, que “Institui o Programa 
Dinheiro Direto na Escola Municipal, e dá outras providências.”. 1ª discussão e 1ª votação; 
*Projeto estava com vistas ao Vereador Andrei Barbosa 
 
16. Projeto de Lei nº 75/2022, de autoria do Vereador Geraldo Pimenta, que "Dispõe sobre a 
obrigatoriedade das escolas públicas e privadas, no âmbito municipal, a disponibilizarem 
cadeiras em locais determinados aos portadores de transtorno de déficit de atenção e 
hiperatividade - TDAH.”. Leitura da Certidão, 1ª discussão e 1ª votação; 
 
17. Projeto de Lei nº 98/2022, de autoria do Vereador Andrei Barbosa, que “Declara 
Patrimônio Cultural e Ambiental do Município de Caldas Novas, os personagens oficiais da 
Educação Ambiental TOM & IZA – Amigos da Natureza.”. Leitura dos pareceres, 1ª discussão e 
1ª votação; 

 



 

 

18. Projeto de Lei nº 104/2022, de autoria do Vereador Hudson Matheus, que "Dispõe sobre 
o programa de terapia nutricional para pessoas com transtorno do espectro autista (TEA) no 
âmbito do Município de Caldas Novas.". Leitura dos pareceres, 1ª discussão e 1ª votação; 

 

19. 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; 

 

20. Projeto de Lei nº 107/2022, de autoria do Vereador Geraldo Pimenta, que “Dispõe sobre 
a Campanha de Incentivo a Doação de Cabelo às Pessoas Carentes em Tratamento de Câncer, 
a ser realizada anualmente em novembro, quando é celebrado o Dia Nacional de Combate ao 
Câncer.”. Leitura dos pareceres, 1ª discussão e 1ª votação; 

 

 

 Matérias para 2ª apreciação: 
 

21. Projeto de Lei nº 80/2022, de autoria do Vereador João Muniz, que “Determina o 
oferecimento de atendimento odontológico em todas as UBS e UPA do município de Caldas 
Novas, dá outras providencias.”. 2ª discussão e 2ª votação; 
 
22. Projeto de Lei 84/2022, de autoria do Vereador Geraldo Pimenta, que “Dispõe sobre o 
Programa Escola Segura no Município de Caldas Novas.”. 2ª discussão e 2ª votação; 

 

23. Projeto de Lei nº 85/2022, de autoria do Vereador Professor Rodrigo, que “Declara de 
utilidade pública municipal a Organização Ser do Bem.”. 2ª discussão e 2ª votação; 

 

24. Projeto de Lei nº 87/2022, de autoria do Vereador Geraldo Pimenta, que “Assegura 
atendimento assistencial, psicológico e de saúde, a ser fornecidas pelas instituições de ensino, 
às estudantes de ensino superior vítimas de violência sexual, e dá outras providências.”. 2ª 
discussão e 2ª votação; 

 

 
 Requerimentos: 
 

25. Leitura, discussão e votação única dos requerimentos: 

 454/2022, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando pavimentação 
asfáltica na Rua SP-1, travessia da RP-1, no Bairro Primavera I; 

 455/2022, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando operação tapa 
buracos em toda extensão da Rua RA-19, no Parque Residencial Holiday; 

 456/2022, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando operação tapa 
buracos em toda extensão da Rua RA-05, no Parque Residencial Holiday; 

 457/2022, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho Costa, solicitando instalação de 
câmeras de monitoramento em pontos estratégicos do município; 



 

 

 458/2022, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho Costa, solicitando capacitação em 
primeiros socorros de todos os profissionais das unidades escolares da rede municipal de ensino; 

 459/2022, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho Costa, solicitando sinalização 
horizontal e vertical, indicando embarque e desembarque de alunos em frente às escolas; 

 460/2022, de autoria do gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, solicitando implantação de 
placa indicando ondulação transversal (quebra molas) na Rua 6, entre os setores Jardim Jussara 
e Itaguaí II; 

 461/2022, de autoria do gabinete do Vereador Hudson Matheus, solicitando que seja enviado 
expediente ao Presidente do DEMAE, Sr. Rafael Marra, para que seja realizada a conclusão da 
rede coletora de esgoto da Av. Martin Mofatto, conhecida como AV. C (avenida do fórum) no 
Setor Itaguaí III; 

 462/2022, de autoria do gabinete do Vereador Hudson Matheus, solicitando medidas de 
proteção efetivas e urgentes para baixa do índice de mortes por afogamento no Lago Corumbá; 

 463/2022, de autoria do gabinete do Vereador João Muniz, solicitando a disponibilização de 
um posto de salva-vidas na região da prainha ou do tablado no Lago Corumbá, no Setor Lago 
Sul, durante o período de finais de semana e férias; 

 464/2022, de autoria do gabinete do Vereador João Muniz, solicitando pavimentação asfáltica 
na Rua 72, no Setor Mansões das Águas Quentes; 

 465/2022, de autoria do gabinete do Vereador João Muniz, solicitando lombada (quebra 
molas) na Rua RA-1 com a Avenida Míriam Caixeta Bandeira, na altura da Quadra 19, no Setor 
Holiday; 

 466/2022, de autoria do gabinete do Vereador Paulo da Laranja, solicitando construção de 
praça no Setor Itanhangá II; 

 467/2022, de autoria do gabinete do Vereador Paulo da Laranja, solicitando iluminação no 
espaço Leonardo Marinho; 

 468/2022, de autoria do gabinete do Vereador Rodrigo Lima, solicitando instalação de 
redutores de velocidade e lombadas eletrônicas no perímetro urbano da GO-139, entre o trevo 
da entrada da cidade (bola d’água) até o trevo do Residencial Reserva Ville, sentido Marzagão; 

 469/2022, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, solicitando pavimentação asfáltica 
no Setor Jardim Esmeralda; 

 470/2022, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, solicitando pavimentação asfáltica 
no Setor Recanto das Águas. 
 
 
Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, aos nove dias 
do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois (09/09/2022). 

 
 

 
 

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

Biênio 2021/2022 
 

                                         


