
 

 

 
Pauta da 2ª Sessão Ordinária do mês de agosto de 2021, da Câmara Municipal 
de Caldas Novas, a ser realizada em 03/08/2021, nesta Casa de Leis. 
 
 

 Abertura: 
 
Leitura de um versículo da Bíblia; 
 
Execução do Hino Nacional; 
 
Aprovação da Ata da sessão anterior; 
 
 

 Matéria para apreciação especial: 
 

1. Pedido de Convocação da Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer - Sra. Keila 
Paula Monteiro Rezende, para que a mesma compareça a esta Casa no próximo dia 17 de 
agosto, às 9h, para prestar esclarecimentos acerca da secretaria supracitada. Única discussão 
e única votação; 
 
 

 Requerimentos: 
 

2. Leitura, discussão e votação única dos requerimentos: 

 611/2021, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando operação tapa 
buracos na Rua Dona Divina, Quadra 03, Setor Santa Efigênia (rua do posto de saúde); 

 612/2021, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando operação tapa 
buracos na Rua Antônio Augusto de Morais, no Bairro Recanto dos Eucaliptos; 

 613/2021, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando instalação de 
iluminação pública e troca do alambrado da quadra da praça do Centro Comunitário Acejuvi, no 
Setor Santa Efigênia; 

 614/2021, de autoria do gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, solicitando contratação de 
médico otorrino; 

 615/2021, de autoria do gabinete do Vereador Gilmar Engenheiro, solicitando informações 
acerca da reforma do centro cirúrgico do Hospital Municipal André Alla Filho (PAI e MÃE), e que 
seja estabelecido um prazo para tais providências; 

 616/2021, de autoria do gabinete do Vereador Gilmar Martins, solicitando a construção de 
uma sala de velório ao lado do cemitério no Povoado do Sapé; 

 617/2021, de autoria do gabinete do Vereador Gilmar Martins, solicitando cascalhamento da 
estrada principal até o Povoado do Sapé; 

 618/2021, de autoria do gabinete do Vereador Gilmar Martins, solicitando pavimentação 
asfáltica do Setor Jardim Belvedere; 
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 619/2021, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, solicitando inclusão na grade 
curricular dos alunos do Ensino Fundamental II noções de turismo, enfatizando as características 
turísticas do nosso município; 

 620/2021, de autoria do gabinete do Vereador João Henrique Muniz, solicitando revitalização 
da lombada (quebra-molas) em frente às tendas nas proximidades do Colégio Delcídio do Amaral 
(antigo Colégio Século XXI), no Setor Caldas d’Oeste; 

 621/2021, de autoria do gabinete do Vereador João Henrique Muniz, solicitando instalação de 
um redutor de velocidade na Avenida Marginal, no Setor Bela Vista; 

 622/2021, de autoria do gabinete do Vereador João Henrique Muniz, solicitando revitalização 
da lombada (quebra-molas) localizada em frente ao Peixoto Imóveis, na Avenida Coronel Bento 
de Godoy, no Setor Parque Real; 

 623/2021, de autoria do gabinete do Vereador Rodrigo Lima, solicitando a volta do 
agendamento para emissão de carteira de identidade RG na unidade do Vapt Vupt em nosso 
município. 
 
 
Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, aos três dias do 
mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um (03/08/2021). 

 
 
 
 
 

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