
 

 

Pauta da 4ª Sessão Ordinária do mês de agosto de 2022, da Câmara Municipal 
de Caldas Novas, a ser realizada no dia 16/08/2022, 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 22/2022, de autoria do Executivo Municipal, que "Institui 
medidas facilitadoras para que o contribuinte negocie seus débitos com a Fazenda Pública 
Municipal e dá outras providências.". Encaminhar às comissões para pareceres; 
 
2. 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.”. 
Encaminhar às comissões para pareceres; 

 

3. 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.". Encaminhar às comissões para 
pareceres; 

 

4. Projeto de Lei nº 120/2022, de autoria do Executivo Municipal, que “Autoriza o Poder Executivo 
Municipal a celebrar convênio com a Liga Desportiva das Águas Thermais e determina outras 
providências.”. Encaminhar às comissões para pareceres; 

 

5. Decreto Legislativo nº 37/2022, de autoria do Vereador Everton Jamal, que “Concede Título 
de Cidadão Honorífico de Caldas Novas à Pessoa Ilustre do Sr. Odair Luiz Cardoso.”. 
Encaminhar à CCJ para parecer; 

 

6. Decreto Legislativo nº 38/2022, de autoria do Vereador Marinho Câmara, que “Concede Título 
de Cidadão Honorífico de Caldas Novas à Pessoa Ilustre do Sr. Paulo Henrique Filho.”. 
Encaminhar à CCJ para parecer; 

 

 

 Matérias de única apreciação: 
 
7. Decreto Legislativo nº 14/2022, de autoria do Vereador Marinho Câmara, que “Concede Título 
de Cidadão Honorífico de Caldas Novas à Pessoa Ilustre do Sr. João Paulo Quirino de Almeida”. 
Leitura do parecer da CCJ, única discussão e única votação; 
 



 

 

 
 

 Matérias para 2ª apreciação: 
 

8. Emenda Supressiva ao Projeto de Lei nº 32/2022, de autoria do Vereador Professor Rodrigo. 
2ª discussão e 2ª votação; 
 
9. Projeto de Lei nº 32/2022, de autoria do Vereador Josiel dos Cachorros, que "Dispõe sobre a 
instalação de duchas higiênicas em banheiros de uso coletivo nos órgãos públicos e privados.". 
2ª discussão e 2ª votação; 

 

10. Projeto de Lei nº 69/2022, de autoria do Vereador Josiel dos Cachorros, que “Dispõe sobre 
a criação do espaço pet em estabelecimentos comerciais no Município de Caldas Novas, 
estabelece normas de higiene e dá outras providencias.”. 2ª discussão e 2ª votação; 
 
11. Projeto de Lei nº 72/2022, de autoria do Vereador Josiel dos Cachorros, que “Proíbe 
nomeação e exercício de cargo, emprego ou função pública por pessoa condenada pelo crime 
de maus-tratos contra animais no âmbito do Município de Caldas Novas-GO e dá outras 
providencias.”. 2ª discussão e 2ª votação; 

 

12. Projeto de Lei nº 88/2022, de autoria do Vereador Everton Jamal, que "Obriga bares, 
cafés, quiosques, praças, centros, complexos gastronômicos, restaurantes, casas noturnas, 
casas de eventos e de shows a adotar medidas de auxílio à mulher que se sinta em situação de 
risco.". 2ª discussão e 2ª votação; 
 

 
 Requerimentos: 
 

13. Leitura, discussão e votação única dos requerimentos: 

 430/2022, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando aquisição de EPI’s 
e uniformes aos Agentes de Combate e Endemias e aos Agentes Comunitários de Saúde; 

 431/2022, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando criação de um posto 
de salva vidas na orla do Lago Corumbá, na região do Lago Sul, com profissionais devidamente 
habilitados, treinados e equipados nos períodos de fim de semana, férias e alta temporada; 

 432/2022, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando implantação de 
faixa de pedestres em frente a Escola Municipal Edith Ala, no Setor Parque das Brisas; 

 433/2022, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho Costa, solicitando abertura de salas 
de vacinação nos postos de saúde dos setores Portal das Águas Quentes, Mansões das Águas 
Quentes e Terezinha Palmerson; 

 434/2022, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho Costa, solicitando sinalização de 
trânsito vertical e horizontal em toda extensão da Avenida Bento de Godoy Neto, no Setor Santa 
Efigênia; 

 435/2022, de autoria do gabinete do Vereador Claudinho Costa, solicitando sede própria para 
o Projeto Tom & Iza e que o mesmo passe a ser considerado Patrimônio Cultural do Município; 

 436/2022, de autoria do gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, solicitando fiscalização da 
prática de preços de combustíveis pelo Procon em Caldas Novas; 



 

 

 437/2022, de autoria do gabinete do Vereador Hudson Matheus, solicitando projeto de 
rebaixamento de calçada, meio fio e instalação de piso tátil de alerta nas imediações da 
Associação Pestalozzi; 

 438/2022, de autoria do gabinete do Vereador Rodrigo Lima, solicitando construção de uma 
faixa de pedestre elevada na Avenida Tiradentes, em frente ao Steakout Grelhados, no Setor 
Bandeirantes; 

 439/2022, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, solicitando pavimentação asfáltica 
no Setor Jequitimar; 

 440/2022, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, solicitando abertura de concurso 
público para que seja estruturada e implementada a Guarda Civil Municipal. 
 
 
Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, aos quinze dias 
do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois (15/08/2022). 

 
 
 

 
 
 
 
 

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

Biênio 2021/2022 
 

 

                                           

 


