
 

 

Pauta da 2ª Sessão Ordinária do mês de setembro de 2022, da Câmara Municipal 
de Caldas Novas, a ser realizada no dia 13/09/2022, 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 Complementar nº 23/2022, de autoria do Executivo Municipal, que "Institui 
medidas facilitadoras para que o contribuinte negocie seus débitos com o Departamento 
Municipal de Água e Esgoto - DEMAE - e dá outras providências.". Encaminhar às comissões 
para pareceres; 
 
2. 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; 
 
3. Projeto de Lei nº 130/2022, de autoria do Vereador Professor Rodrigo, que “Declara de 
utilidade pública municipal a Associação de Esportes Vila Mutirão.”. Encaminhar às comissões 
para pareceres; 

 

4. Projeto de Lei nº 131/2022, de autoria do Vereador João Muniz, que "O Programa Auxílio na 
Água garante desconto na conta de água e esgoto para consumidores de baixa renda - 
Departamento Municipal de Água e Esgoto - DEMAE.". Encaminhar às comissões para 
pareceres; 
 
5. 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; 

 

6. 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; 

 

7. 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; 



 

 

 

 

 Matérias de apreciação especial: 
 

8. Requerimento de Urgência Especial ao Projeto de Lei Complementar nº 23/2022, de autoria 
do Executivo Municipal. Leitura, única discussão e única votação; 
 
9. Pedido de Convocação do Sr. Rafael Marra, Presidente do Demae, de autoria do Vereador 
Rodrigo Lima. Leitura, única discussão e única votação; 

 

 

 Matérias para 1ª apreciação: 
 

10. Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº 60/2022, de autoria do Vereador Andrei Barbosa. 
Leitura, 1ª discussão e 1ª votação; 
 
11. 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 
 
12. 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; 

 

13. 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; 

 

14. Projeto de Lei nº 108/2022, de autoria do Vereador Saulo Inácio, que "Institui a publicidade 
dos convênios firmados entre o Poder Executivo de Caldas Novas, Goiás e entidades pública 
estadual, municipal, da administração direta ou indireta, e entidades particulares e dá outras 
providências.". Leitura dos pareceres, 1ª discussão e 1ª votação; 

 

15. Projeto de Lei nº 109/2022, de autoria do Vereador Geraldo Pimenta, que "Institui o 
Programa Municipal de Apadrinhamento Afetivo e dá outras providências.". Leitura dos 
pareceres, 1ª discussão e 1ª votação; 

 

16. 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.". Leitura da Certidão, 
1ª discussão e 1ª votação; 

 

17. Projetor 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.”. Leitura 
dos pareceres, 1ª discussão e 1ª votação; 

 

 

 Matérias para 2ª apreciação: 

 

18. 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.”. 2ª discussão e 2ª votação; 
 
19. 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.”. 2ª discussão e 2ª votação; 

 

 

 Requerimentos: 
 

20. Leitura, discussão e votação única dos requerimentos: 

 471/2022, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando implantação de 
quebra-molas na Rua José Calzavara, em frente ao campo de futebol, no Bairro Santa Efigênia; 

 472/2022, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando implantação de 
quebra-molas na Rua 1, no Bairro Jardim Esmeralda; 

 473/2022, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando reforma do muro 
do Centro de Educação Infantil Santa Ana, no Bairro Santa Efigênia; 

 474/2022, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho Costa, solicitando extensão da rede 
de esgoto em toda a Rua 12 do Bairro Bandeirante; 

 475/2022, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho Costa, solicitando instalação de 
cesto coletor de resíduos nos bueiros do município; 

 476/2022, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho Costa, solicitando revitalização dos 
bancos instalados na calçada do parque de diversões; 

 477/2022, de autoria do gabinete do Vereador Daniel Caldeira, solicitando a reforma da ponte 
localizada na Rua 129, AV-16, Lote 01, estrada de acesso entre os setores Mansões das Águas 
Quentes e Alto da Boa Vista; 

 478/2022, de autoria do gabinete do Vereador Daniel Caldeira, solicitando explicações sobre 
a frequente falta de água no município; 

 479/2022, de autoria do gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, solicitando revitalização da 
sinalização horizontal do Setor Itaici II; 

 480/2022, de autoria do gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, solicitando revitalização da 
sinalização de segurança das caçambas de entulhos; 

 481/2022, de autoria do gabinete do Vereador Hudson Matheus, solicitando implantação de 
redutor de velocidade (quebra-molas) na Rua 11, Quadra 1, Lote 33, no Setor Chácaras Itapema; 

 482/2022, de autoria do gabinete do Vereador João Muniz, solicitando sinalização de trânsito 
em frente e nas proximidades do CMEI Sugio Kato, no Setor Estancia Boa Vista; 



 

 

 483/2022, de autoria do gabinete do Vereador João Muniz, solicitando pavimentação asfáltica 
no Setor Recanto das Águas, em especial na Rua 18; 

 484/2022, de autoria do gabinete do Vereador João Muniz, solicitando revitalização da 
lombada (quebra-molas) na Avenida Araxá, na altura da Quadra 17, Lote 2, no Setor Jardim 
Esmeralda; 

 485/2022, de autoria do gabinete do Vereador Professor Rodrigo, solicitando fiscalização do 
Procon em relação a variação dos preços dos combustíveis em Caldas Novas; 

 486/2022, de autoria do gabinete do Vereador Rodrigo Lima, solicitando aquisição de kit 
enxoval de uso hospitalar para as unidades de saúde, Pronto Atendimento Infantil Hospital 
Municipal Dr. André Ala Filho, e UPA 24h; 

 487/2022, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, solicitando pavimentação asfáltica 
no Setor Jardim Jussara; 

 488/2022, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, solicitando pavimentação asfáltica 
no Setor Jardim Vitória; 

 489/2022, de autoria do gabinete do Vereador Daniel Caldeira, solicitando construção de uma 
academia ao ar livre na Via Primária, Quadra 8, Distrito Industrial (próximo ao Café Caldas). 
 
 
Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, aos doze dias 
do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois (12/09/2022). 

 
 

 
 
 

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

Biênio 2021/2022 
 

                                         


