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Câmara Municipal de Batatais 

Site: www.camarabatatais.sp.gov.br 
Atos do Poder Legislativo 

 
 Relatório - 59ª Sessão Ordinária - 01 de outubro d e 2019 - 14:00 horas. 
 Vereadores presentes: Júlio Eduardo Marques Pereir a (Júlio do Sindicato 
Rural), Wladimir Ferraz de Menezes (Wladimir Meneze s), Miguel Tosti, José Maurício Marçal 
Damascena (Dr. Maurício), Reginaldo de Oliveira (Sa bará), André Luis da Silva (André Calçados), 
Ricardo Mele, José Carlos Barbieri (Pastor Barbieri ), Cláudio Faria (Boy), Marcelo de Arruda 
Campos (Marcelo Arruda), Gustavo Domingos Rastelli (Gustavo Rastelli), Sebastião Santana Júnior 
(Santana), Andresa da Silva Furini (Andresa Furini) , Maria das Graças Arantes Silva (Maria das 
Graças) e Ocimar dos Reis Oliveira (Ocimar - Cima).  
 Presidente: Vereador Sebastião Santana Junior (San tana). 
 Secretários: Vereadores Marcelo de Arruda Campos ( Marcelo Arruda) e Gustavo 
Domingos Rastelli (Gustavo Rastelli).  
 No decorrer da Sessão, também assumiu a Presidênci a, o Vereador Reginaldo 
de Oliveira (Sabará). 
 
 Expediente 
 Indicações Deferidas: 
Vereador Boy: 
1425/19 - Indica ao Sr. Prefeito Municipal que dete rmine a implantação de sinalização de solo e por me io 
de placas, estabelecendo parada obrigatória, nos cr uzamentos da Rua Quintino Bocaiúva com as Ruas Dom 
Bosco e Duque de Caxias, no Bairro Castelo. 
Vereador Ocimar - Cima: 
1426/19 - Sugere ao Sr. Chefe do Executivo a limpez a do mato e o asfaltamento da Avenida Perimetral No rte, 
mais especificamente no trecho localizado no Centro  Náutico “Engenheiro Carlos Zamboni”; 
1427/19 - Propõe ao Sr. Prefeito Municipal que dete rmine a construção de rampas de acesso, com corrimõ es, 
nas entradas, saídas e demais pontos estratégicos d o Centro Náutico “Engenheiro Carlos Zamboni”. 
Vereador Marcelo Arruda: 
1428/19 - Solicita do Sr. Prefeito Municipal que de termine o conserto da tampa do bueiro localizado na  
calçada do lado esquerdo da Avenida Dr. Oswaldo Sca tena, próximo à esquina com a Rua Intendente Vigila to. 
 
 Requerimento Deferido: 
Vereador André Calçados: 
2630/19 - Parabeniza os proprietários da Empresa “M aison Vivá”, pela inauguração de seu novo 
empreendimento denominado “Maison Decora”, oferecen do uma nova opção para compra de artigos de decoraç ão e 
para presentear. 
  
 
 Ordem do Dia 
Projeto de Lei nº 3798/2019 - do Sr. José Luis Roma gnoli - Pref. Munic. - Obriga os estabelecimentos 
públicos e privados no Município da Estância Turíst ica de Batatais a inserir nas placas de 
atendimento prioritário o Símbolo Mundial do Autism o. Aprovado - Segunda. 
Projeto de Lei nº 3799/2019 - do Sr. José Luis Roma gnoli - Pref. Munic. - Denomina a Rua JE-17, 
localizada no “Jardim Esperança”, neste Município, como “Rua Sebastião Picinato”. Aprovado - Única. 
Projeto de Lei nº 3800/2019 - do Sr. José Luis Roma gnoli - Pref. Munic. - Visa denominar a Rua JE-
31, localizada no “Jardim Esperança”, neste Municíp io, como “Rua Pedro Cainelli”. Aprovado - Única. 
 
 Requerimentos Aprovados: 
Vereador Ocimar - Cima: 
2623/19 - Visa que o Sr. Chefe do Executivo informe  se consta no cronograma de serviços da 
Administração, a realização de melhorias na sinaliz ação de trânsito em todo o Município, seja em relaç ão 
às placas, como as de solo, especificando, neste ca so, os prazos e locais; 
2624/19 - Objetiva que o Sr. Prefeito Municipal inf orme se consta no cronograma de serviços da 
Administração, a realização de recapeamento da Rua Eduardo Tassinari, no Parque Residencial Simara, 
esclarecendo ainda quando esta obra será efetivada ou, do contrário, o que dificulta a sua realização;  
2634/19 - Questiona o Sr. Chefe do Executivo se con sta no cronograma de serviços da Administração, a 
canalização do esgoto, no Bairro Chácaras dos Cayap ós, esclarecendo quando os serviços serão efetuados  
ou os motivos que os impedem; 
2646/19 - Objetiva que o Sr. Chefe do Executivo inf orme se consta no cronograma de serviços da 
Administração, a limpeza no canteiro central da Ave nida General Osório, no Bairro Riachuelo, retirando  a 
sujeira e mato, esclarecendo quando será efetivada esta medida ou os motivos que a impedem. 
Vereador Júlio do Sindicato Rural: 
2625/19 - Que seja oficiado ao Instituto Indec, res ponsável pela organização do concurso realizado em 
2018 para vagas na Prefeitura Municipal de Batatais , solicitando que informe, quanto ao cargo de Guard a 
Civil Municipal, em que fase está o concurso e quai s os classificados, enviando a relação destes; 
2647/19 - Para que o Sr. Chefe do Executivo envie, para estudos e esclarecimentos, a relação nominal c om 
endereço dos usuários de Raio-X odontológicos nas U nidades Básicas de Saúde do Município, referente ao  
ano de 2019. 
Vereador Boy: 
2631/19 - Requer que o Sr. Prefeito Municipal infor me se a Administração Municipal tem conhecimentos d a 
dificuldade encontrada pelos cidadãos para realizar  perícia médica na Previdência Social (INSS), os 
quais têm que se deslocar para cidades vizinhas, es clarecendo, também, quais providências tomará 
buscando solução para esta questão; 
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2632/19 - Questiona o Sr. Chefe do Executivo se o C onselho Municipal do Orçamento Participativo e o 
Conselho Municipal de Habitação e Urbanismo (COMHU)  estão em funcionamento, esclarecendo, em caso 
afirmativo, quem são os integrantes e suas atribuiç ões ou, do contrário, que explique o motivo. 
Vereador Sabará: 
2626/19 - Objetiva que o Sr. Chefe do Executivo inf orme quais ações a Administração vem adotando visan do 
o cumprimento da Lei Federal nº 10.639/03, que trat a da inclusão da disciplina de história e cultura 
afro-brasileira, na rede de ensino, esclarecendo, a inda, onde e como têm sido realizadas as atividades  
artísticas e culturais; 
2635/19 - Para que seja oficiado à Secretaria da Pr omotoria de Justiça de Batatais, solicitando 
providências no sentido de serem realizadas avaliaç ão e análise do Ministério Público junto à Divisão de 
Odontologia da Secretaria Municipal de Saúde; 
2636/19 - Requer que o Sr. Prefeito Municipal, em c onjunto com a Secretaria Municipal de Saúde e a 
Unidade de Avaliação, Controle e Auditoria, envie, para esclarecimentos, relatório dos exames de Raio- X 
realizados pelo setor odontológico, do período de 2 010 à 2019; 
2637/19 - Solicita informações ao Ministério da Saú de sobre a quantidade de exames de Raio X 
odontológicos realizados pelo SUS - Sistema Único d e Saúde, no período de 2010 a 2019, bem como que no s 
esclareça o valor pago pelo SUS por estes exames; 
2638/19 - Objetiva que seja oficiado à  Procuradora  Geral do Município solicitando que envie, para 
esclarecimentos, cópia de todo o processo, inclusiv e da decisão judicial, movido pelos dentistas da Re de 
Municipal de Saúde, buscando o direito de receber a dicional de periculosidade em razão da exposição ao  
Raio X, bem como que nos informe qual a ação da Pro curadoria com relação à mencionada questão; 
2639/19 - Busca que seja oficiado ao Tribunal de Co ntas do Estado de São Paulo, solicitando que realiz e 
uma inspeção, por meio de seus auditores, no setor de odontologia da Prefeitura Municipal de Batatais,  
objetivando verificar se está ocorrendo alguma irre gularidade e apontar as responsabilidades; 
2640/19 - Objetiva que seja criada uma comissão esp ecial, composta por 03 (três) membros, com a 
finalidade de promover estudos com relação à retira da dos aparelhos de Raio X odontológicos das Unidad es 
Básica de Saúde do Município, pelo prazo de 60 (ses senta) dias. 
Vereador Santana: 
2633/19 - Objetiva que o Sr. Chefe do Executivo inf orme se há a possibilidade e intenção da 
Administração de substituir o semáforo “dois tempos ”, existente no cruzamento da Rua Capitão Andrade c om 
a Avenida Dr. Manoel Furtado, no Bairro Centro, por  um de “três tempos”, esclarecendo, em caso 
afirmativo, quando será efetivada esta medida ou, d o contrário, que aponte os motivos. 
Vereador Marcelo Arruda: 
2641/19 - Visa que o Sr. Prefeito Municipal informe , referente às vagas de estacionamento para pessoas  
com deficiência, quanto ao quantitativo, a frequênc ia que se procede a fiscalização em estabelecimento s 
públicos e privados, quanto à sua correta sinalizaç ão de solo e aérea, bem como sobre a eventual 
intimação para as correções necessárias; 
2642/19 - Indaga ao Sr. Chefe do Executivo, relativ o às vagas especiais destinadas a pessoas com 
deficiência, se há a obrigatoriedade da sinalização  nas vagas com o número da Lei Federal que as 
instituiu, bem como sobre a fiscalização da má util ização dessas vagas; 
2643/19 - Questiona ao Sr. Chefe do Executivo se há  a obrigatoriedade da sinalização, nas vagas para 
idosos, do número da Lei Federal que as instituiu, bem como sobre a fiscalização da má utilização dess as 
vagas; 
2644/19 - Requisita que o Sr. Chefe do Executivo in forme, sobre as obras do Lago Artificial “Ofélia 
Borges Silva Alves”, os motivos que estão impedindo  a sua conclusão e inauguração, quando serão 
reparados os pontos de iluminação apagados e os dis positivos deteriorados, especificando neste caso, 
quem é a responsabilidade, bem como se a obra já fo i entregue pela construtora responsável, com o 
“aceite” da Secretaria Municipal de Obras, Planejam ento e Serviços Públicos, se aos valores licitados 
para a obra, já foram pagos em sua integralidade à construtora, e ainda, o que tem impedido a 
licitação/concessão dos quiosques para uso e como s e dará este processo; 
2645/19 - Para que o Sr. Prefeito Municipal informe  se é realizado estudo para avaliar o impacto de 
novos loteamentos, no sistema de abastecimento de á gua do Município, especificando, caso afirmativo 
quais e como são realizados, bem como se há exigênc ia de perfuração de poço, esclarecendo, caso 
afirmativo, se a Administração avalia o impacto de longo prazo destes poços sobre a recarga do aquífer o 
e sua capacidade. 
 
 Moções Aprovadas: 
Vereador Sabará: 
63/19 - Protesta contra a atitude do SESI - Serviço  Social da Indústria, pela forma em que estão sendo  
tratados os alunos, desqualificando como beneficiár ios da Indústria, aqueles cujos pais são empregados  
de empresa em débito com as contribuições. 
Vereador André Calçados: 
64/19 - Manifesta Apelo ao Sr. Prefeito Municipal d e Batatais quanto à falta de água e vazamentos no 
Município, visando que determine providências para solucionar esta questão. 
  

Batatais, 2 de outubro de 2019. 
Sebastião Santana Junior - Presidente 

Marcelo de Arruda Campos - 1º Secretário 
Gustavo Domingos Rastelli - 2º Secretário 


