
 

 

Pauta da 3ª Sessão Ordinária do mês de abril de 2021, da Câmara Municipal 
de Caldas Novas, a ser realizada em 07/04/2021, nesta Casa de Leis. 
 
 

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

 Moção: 
 

1. Moção de Pesar, de autoria do gabinete do Vereador Professor Rodrigo, ao falecimento do 
Sr. Marinho Divino de Oliveira; 
 
 

 Matérias para leitura: 
 

2. Projeto de Lei nº 42/2021, de autoria do Vereador Professor Rodrigo, que "Prioriza, no 
Município de Caldas Novas - GO, a vacinação para profissionais da educação, agentes de 
segurança pública e funcionários do Departamento de Água e Esgoto de Caldas Novas - 
DEMAE.". Encaminhar às comissões para pareceres; 
 
 

 Requerimentos: 
 

3. Leitura, discussão e votação única dos requerimentos: 

 291/2021, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando operação tapa 
buracos nas proximidades do Colégio JK e do Corpo de Bombeiros; 

 292/2021, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando operação tapa 
buracos em toda a extensão da Rua dos Alpes do Bairro Itanhangá II; 

 293/2021, de autoria do gabinete do Vereador Andrei Barbosa, solicitando limpeza e roçagem 
no Condomínio Serra Verde – Chácaras Primavera; 

 294/2021, de autoria do gabinete do Vereador Everton Jamal, solicitando recapeamento da 
Rua 06 do Setor Itaguaí II; 

 295/2021, de autoria do gabinete do Vereador Hudson Matheus, solicitando instalação de 
semáforo no cruzamento da Avenida Coronel Bento de Godoy com a Rua 11 nos setores Parque 
dos Pomares e São José; 

 296/2021, de autoria do gabinete do Vereador Hudson Matheus, solicitando serviços de 
limpeza, roçagem e tapa buracos na Rua Volney Pereira dos Santos, nas imediações da antiga 
garagem de ônibus; 

 297/2021, de autoria do gabinete do Vereador Hudson Matheus, solicitando contratação de 
médico geriatra; 
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 298/2021, de autoria do gabinete do Vereador Marinho Câmara, solicitando construção de 
alambrados nas áreas verdes do município; 

 299/2021, de autoria do gabinete do Vereador Rodrigo Lima, solicitando roçagem do mato, 
retirada do lixo, patrolamento e cascalhamento das ruas, e manutenção na rede de energia 
elétrica do Setor Chácaras Itapema; 

 300/2021, de autoria do gabinete do Vereador Rodrigo Lima, solicitando uma força tarefa para 
tapar os buracos espalhados por todos os setores Itaguaí I, II e III; 

 301/2021, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, solicitando manutenção, reforma 
e paisagismo dos parques, praças e aparelhos de academia ao ar livre do município; 

 302/2021, de autoria do gabinete do Vereador Saulo Inácio, solicitando a realização de poda 
de todas árvores ao longo das vias públicas do município; 

 303/2021, de autoria do gabinete do Vereador Geraldo Pimenta, solicitando calendário de 
roçagem de lotes baldios. 
 
 
Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, aos sete dias do 
mês de abril do ano de dois mil e vinte e um (07/04/2021). 

 
 
 
 
 

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