
LEGISLATURA  01/01/2021  A  31/12/2024 
 

VEREADORA ANABELLA PAVÃO DA SILVA (ANABELLA PAVÃO) 
 

 

Indicações deferidas: 
 

 

– 2021 – 
 
 
INDICAÇÃO Nº 045 - Indica ao Sr. Chefe do Executivo o reparo asfáltico na Avenida Deputado Geraldo Ferraz 
de Menezes, mais especificamente, próximo ao viaduto que dá acesso à Rodovia Estadual Dr. Altino Arantes - 
SP-351. 
 
INDICAÇÃO Nº 046 - Propõe ao Sr. Prefeito Municipal a realização de um mutirão de limpeza nos bairros de 
Batatais, a partir de um cronograma, metodologia de ação e equipe necessária, visando a prevenção e 
combate à formação de focos e transmissão da dengue. 
 
INDICAÇÃO Nº 056 - Pleiteia junto ao Sr. Chefe do Executivo a criação e divulgação de uma relação de canais 
de denúncias de eventos clandestinos com aglomerações realizados no Município, a fim de auxiliar e fortalecer 
a fiscalização de ações contrárias às medidas sanitárias instituídas devido à pandemia da Covid-19. 
 
INDICAÇÃO Nº 063 - Tem por finalidade que o Sr. Chefe do Executivo determine a colocação de um poste 
com braço de luz e ligação de energia elétrica, na Praça Pastor Dosoaldo Agnesini, situada entre os Bairros 
Jardim dos Ipês e Jardim Canadá. 
 
INDICAÇÃO Nº 083 - Pleiteia ao Sr. Prefeito Municipal, providências junto aos órgãos competentes, sendo 
eles, a Secretaria Municipal de Obras, Planejamento e Serviços Públicos e a CPFL Energia, visando a 
manutenção de iluminação no poste situado à Rua Mário Vicentini, defronte ao número 105, no Conjunto 
Habitacional Prefeito Dr. Antônio Claret Dal Picollo, bem como que se promova ampla discussão junto àquela 
Companhia buscando a presteza na execução dos serviços reclamados. 
 
INDICAÇÃO Nº 084 - Sugere ao Presidente desta Câmara Municipal a oferta de um curso de formação 
continuada sobre o tema “Orçamento Público Municipal e as Competências do Poder Legislativo” voltado às 
Vereadoras e Vereadores desta Casa Legislativa. 
 
INDICAÇÃO Nº 085 - Para que o Sr. Prefeito Municipal determine a notificação do(a) proprietário(a) do terreno 
situado à esquina da Rua Vitorino José de Souza, no Jardim Valenciano, para a realização de limpeza do 
imóvel. 
 
INDICAÇÃO Nº 086 - Visa que o Sr. Chefe do Executivo determine a realização de limpeza em pasto situado à 
Avenida Dr. Cássio Alberto Lima, no Jardim Primavera, se possível utilizando-se a máquina roçadeira ou 
através de outro meio eficaz. 
 
INDICAÇÃO Nº 087 - Propõe ao Sr. Prefeito Municipal a realização de reparo asfáltico, através do serviço de 
tapa-buracos, na Avenida Dr. Cássio Alberto Lima. 
 
INDICAÇÃO Nº 125 - Busca providências do Sr. Chefe do Executivo para incluir no público prioritário do 
Programa de Imunização contra a Covid-19, pacientes da área de oncologia. 
 
INDICAÇÃO Nº 126 - Sugere ao Sr. Chefe do Executivo que estude a possibilidade de organizar um canal ou 
os equipamentos públicos de saúde para acolher, orientar ou realizar, com precisão, o uso do aplicativo de 
agendamento de vacinas voltadas ao Programa de Imunização da Covid-19. 
 



INDICAÇÃO Nº 138 - Propõe ao Sr. Prefeito Municipal a implementação do atendimento clínico, na área de 
endocrinologia, para os munícipes de Batatais. 
 
INDICAÇÃO Nº 144 - Solicita do Sr. Chefe do Executivo a realização de limpeza nas dependências do Centro 
Cultural Professor Sérgio Laurato (prédio do antigo SESI). 
 
INDICAÇÃO Nº 157 - Visa que o Sr. Prefeito Municipal determine a substituição de nove lâmpadas, de três 
postes com três pétalas cada, da Praça Valdir de Jesus Massarão, localizada no Bairro Santa Terezinha. 
 
INDICAÇÃO Nº 158 - Visa que o Sr. Prefeito Municipal determine a notificação do proprietário do terreno 
localizado ao lado do nº 243, da Avenida Paulo Pegrucci, no Bairro Morada do Verde, solicitando a limpeza e a 
construção de calçada e muro. 
 
INDICAÇÃO Nº 181 - Visa que o Sr. Chefe do Executivo determine a limpeza, com roçadeira, de pasto 
(terreno) situado ao longo da Via de Acesso Vereador Jácomo Rampim, próximo à empresa JNB ou, em caso 
de propriedade privada, que o(a) proprietário(a) seja notificado(a) para a realização desse serviço. 
 
INDICAÇÃO Nº 182 - Pleiteia ao Sr. Prefeito Municipal a implementação de canal de envio de notificações de 
consultas médicas e agendamentos no âmbito do SUS via SMS ou Whatsapp institucional, aos cidadãos 
usuários da Saúde, constando a data e o atendimento agendado, local, endereço, horário da consulta e contato 
para dúvidas. 
 
INDICAÇÃO Nº 208 - Propõe ao Sr. Prefeito Municipal que estude providências visando incluir, no público 
prioritário da Campanha Municipal de Imunização contra a Covid-19, as pessoas atualmente em situação de 
rua em Batatais. 
 
INDICAÇÃO Nº 209 - Sugere ao Sr. Prefeito Municipal que estude a possibilidade de viabilizar a realização da 
testagem voltada à Covid-19 nas pessoas em situação de rua do Município. 
 
INDICAÇÃO Nº 237 - Para que o Sr. Chefe do Executivo informe a possibilidade de fazer um levantamento 
sobre os medicamentos acessados pela população de travestis, transexuais e transgêneros de Batatais, não 
ofertados pelo SUS, visando a futura oferta pela Rede Pública. 
 

 

– 2022 – 
 
 
INDICAÇÃO Nº 353 - Objetiva que o Sr. Chefe do Executivo viabilize estudos, na condição de Presidente do 
Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Ribeirão Preto, junto ao Conselho e à Secretaria 
Estadual de Desenvolvimento Regional, para a inclusão do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), no 
Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI), visando a regionalização de serviços socioassistenciais 
como o CREAS e os abrigos institucionais. 
 
INDICAÇÃO Nº 354 - Indica ao Sr. Prefeito Municipal que determine o serviço de tapa buracos em toda a 
extensão da Rua Tereza Capeloze Pupin, localizada no Parque Nova Alvorada. 
 
INDICAÇÃO Nº 355 - Objetiva que o Sr. Chefe do Executivo determine o serviço de poda do mato e a limpeza 
geral da Praça Barão do Rio Branco, onde está situado o “Centro Cultural Professor Sérgio Laurato”, no 
Centro. 
 
INDICAÇÃO Nº 356 - Para que o Sr. Prefeito Municipal determine a realização do serviço de limpeza e 
desentupimento do bueiro localizado na Rua João Roberto do Nascimento, número 69, no Bairro Portal da 
Cachoeira. 
 
INDICAÇÃO Nº 362 - Para que o Sr. Chefe do Executivo determine a realização de manutenção na Avenida 
Moacir Dias de Morais, mais precisamente, nas imediações do Centro Educacional do SESI 235, 



providenciando a pintura da faixa de pedestres, o calçamento do passeio público e de parte do canteiro central 
e o devido rebaixamento da guia, promovendo a acessibilidade. 
 
INDICAÇÃO Nº 365 - Objetiva que o Sr. Chefe do Executivo determine que seja tapado o bueiro situado na 
Rua José Augusto Fernandes, nº 64, no Bairro Castelo. 
 
INDICAÇÃO Nº 366 - Propõe ao Sr. Chefe do Executivo que realize um estudo comparado, voltado a custos, 
projeto de construção, impacto ambiental e capacidade de operacionalização em relação aos cemitérios 
convencionais e de um cemitério vertical. 
 
INDICAÇÃO Nº 367 - Solicita ao Sr. Prefeito Municipal que avalie a possibilidade de implantar um redutor de 
velocidade, tipo lombada, na José Augusto Fernandes, nas imediações do número 64, no Bairro Castelo. 
 
INDICAÇÃO Nº 368 - Indica ao Sr. Chefe do Executivo a realização da poda do mato e de uma limpeza geral 
na Praça Dr. Jorge Nazar, situada no Bairro Castelo, bem como a manutenção constante daquele espaço 
público. 
 
INDICAÇÃO Nº 384 - Visa que o Sr. Presidente da Câmara Municipal realize estudo orçamentário para a 
implementação de uma assessoria de imprensa, com o objetivo de atuar na divulgação dos trabalhos 
executados no Legislativo. 
 
INDICAÇÃO Nº 385 - Indica ao Sr. Chefe do Executivo a substituição das lâmpadas queimadas na Praça 
Valdir de Jesus Massarão, situada no Bairro Santa Terezinha. 
 
INDICAÇÃO Nº 460 - Solicita ao Sr. Prefeito Municipal  que determine a limpeza do mato no entorno da última 
rotatória, localizada na Avenida Deputado Geraldo Ferraz de Menezes, sentido saída da Rodovia Estadual 
Altino Arantes (SP-351), entrada de Batatais. 
 
INDICAÇÃO Nº 468 - Solicita que o Sr. Prefeito envie à Câmara, Projeto de Lei que regulamente o 
estabelecimento da classificação indicativa em eventos e espetáculos públicos e privados, observando o 
disposto nos artigos 252, 253, 254 e 255, da Lei Federal nº 8069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) 
e da Portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública nº 502/2021. 
 
INDICAÇÃO Nº 500 - Propõe ao Sr. Chefe do Executivo que envie Projeto de Lei, visando regulamentar a 
"Tarifa Social" referente ao consumo de água e esgoto, beneficiando as organizações da sociedade civil e 
igrejas de Batatais. 
 
INDICAÇÃO Nº 503 - Objetiva que o Sr. Prefeito Municipal determine a pintura de faixa amarela, com a placa 
específica para “carga e descarga”, na Rua Coronel Manoel Gustavino, nº 131, localizada no Centro de 
Batatais. 
 
INDICAÇÃO Nº 507 - Indica ao Sr. Presidente desta Casa de Leis que realize discussão interna com 
servidoras, servidores, Vereadoras e Vereadores e consulta pública, quanto à possibilidade de alteração do 
horário das Sessões Ordinárias e Extraordinárias para o período noturno. 
 

 

– 2023 – 
 
 
 
INDICAÇÃO Nº 532 - Propõe ao Sr. Chefe do Executivo a instalação de um sistema de monitoramento de 
segurança ou contratação de um serviço de vigilância para a manutenção da segurança e preservação dos 
cemitérios de Batatais. 
 
INDICAÇÃO Nº 570 - Solicita medidas para qualificar a segurança das escolas municipais da Cidade, visando 
proporcionar maior conforto e confiabilidade aos pais e mães dos alunos, alunas, professoras, professores, 
trabalhadoras e trabalhadores dessas escolas. 



 
========================================== 

 

 

Requerimentos deferidos: 
 

 

– 2021 – 
 
 
REQUERIMENTO Nº 188 - Congratula com a Assistente Social Aline Cristina Grigolato, pela eleição e posse 
na Presidência da ABADEF - Associação Batataense dos Deficientes Físicos, para o mandato 2021/2023, 
extensivo à Mesa Diretora, ao Conselho Fiscal e ao Conselho Deliberativo. 
 
REQUERIMENTO Nº 240 - Congratula com a Assistente Social, Sra. Aline Cristina Duarte, pela referência de 
trabalho e militância política durante o seu mandato enquanto Presidente do Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Batatais. 
 
REQUERIMENTO Nº 263 - Tem por objetivo congratular com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
– APAE de Batatais, na pessoa de seu dirigente, o Sr. Márcio Anselmo Rodrigues de Oliveira, extensivo a 
todas/os as/os colaboradoras/es da Entidade, pela realização do Leilão Virtual, ocorrido no domingo, 25 de 
julho de 2021. 
 

 

– 2022 – 
 
 
 
REQUERIMENTO Nº 490 - Parabeniza a Presidente do Conselho Estadual da Condição Feminina de São 
Paulo, Sra. Rosemary Corrêa, extensivo a todas as mulheres membros, pela eleição e posse para a gestão 
2021-2024, realizada em dezembro de 2021. 
 
REQUERIMENTO Nº 641 - Cumprimenta o Dr. Padre Sérgio Ibanor Piva, Reitor do Claretiano - Rede de 
Educação, pelo apoio e incentivo que permitiram a organização e publicação da obra bilíngue “Corpo em Foco: 
Proposições Contemporâneas”. 
 
REQUERIMENTO Nº 642 - Parabeniza o Prof. Dr. Cléber Tiago Cirineu, Terapeuta Ocupacional e Cientista da 
área, pela organização e publicação da obra bilíngue “Corpo em Foco: Proposições Contemporâneas”. 
 
REQUERIMENTO Nº 643 - Envia cumprimentos à Profa. Dra. Francine Baltazar Assad, Terapeuta Ocupacional 
e Cientista da área, pela organização e lançamento da obra bilíngue “Corpo em Foco: Proposições 
Contemporâneas”, com o apoio de publicação do Claretiano - Rede de Educação e lançada em 5 de agosto de 
2022. 

 

– 2023 – 
 
 
 
REQUERIMENTO Nº 852 - Cumprimenta a Sra. Simmy Larrat Brito de Carvalho, ativista travesti e referência 
na luta do Movimento LGBTQIA+, pela nomeação para o cargo de Secretária Nacional de Promoção e Defesa 
dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, no Ministério de Estado dos Direitos Humanos e Cidadania. 
 

========================================== 

 



 

Requerimentos aprovados: 
 

 

– 2021 – 
 

 
 
REQUERIMENTO Nº 039 - Requer que o Sr. Prefeito Municipal informe os procedimentos e prazos para a 
composição efetiva dos cargos de Gestão das Proteções Sociais - Básica e Especial, Fundo Municipal de 
Assistência Social (FMAS), Parcerias (Lei nº 13.019/2014), Compras e Coordenações dos CRAS e CREAS da 
Secretaria Municipal de Assistência Social. 
 
REQUERIMENTO Nº 040 - Objetiva que seja criada uma Comissão Especial, composta por 05 (cinco) 
membros, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, com a finalidade de realizar estudos técnicos, 
orçamentários e jurídicos, buscando dar suporte à instituição de legislação municipal visando a vinculação de 
receita para o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) do Município de Batatais. 
 
REQUERIMENTO Nº 041 - Requisita informações ao Sr. Chefe do Executivo sobre a quantidade de pessoas 
declaradamente surdas, atualmente cadastradas na Central do Cadastro Único, da Secretaria Municipal de 
Assistência Social, considerando e identificando a referida deficiência por faixa etária. 
 
REQUERIMENTO Nº 042 - Para que o Sr. Prefeito Municipal informe, por meio das Secretarias Municipais de 
Saúde e de Assistência Social e Cidadania, o quantitativo de pessoas autodeclaradas travestis, transexuais e 
transgêneros, bem como sua faixa etária e raça/etnia, que atualmente estão inscritas no Cartão Nacional de 
Saúde - cartão SUS e no Cadastro Único para programas sociais. 
 
REQUERIMENTO Nº 053 - Objetiva que o Sr. Prefeito Municipal informe os dados quantitativos de violência 
contra mulheres registrados nos equipamentos de Assistência Social - CREAS e CRAS (se houver) e Saúde, 
nos últimos 24 meses, com especificidades de faixa etária, estado civil, raça/etnia e perfil dos agressores. 
 
REQUERIMENTO Nº 083 - Solicita que o Sr. Prefeito Municipal informe os valores global e os alocados à 
Pasta da Assistência Social e Cidadania (previstos e executados), contidos na Lei Orçamentária Anual de 2011 
a 2020, discriminando as fontes de cada valor (repasses da União, do Estado e do Município). 
 
REQUERIMENTO Nº 084 - Requer que o Sr. Prefeito Municipal informe o cronograma e a metodologia de 
construção das leis que versam sobre o Plano Plurianual (PPA), as Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a 
Orçamentária Anual (LOA). 
 
REQUERIMENTO Nº 107 - Requisita informações ao Sr. Chefe do Executivo sobre a procedência legal voltada 
à atribuição do cargo de Diretor de Escola da Rede Municipal de Educação. 
 
REQUERIMENTO Nº 120 - Solicita que o Sr. Prefeito Municipal informe a modalidade legal e/ou política à qual 
foi firmada a cessão, prazo e condições para a utilização dos prédios situados no complexo da antiga Febem, 
pelo Governo do Estado de São Paulo à Prefeitura de Batatais. 
 
REQUERIMENTO Nº 121 - Visa que o Sr. Prefeito Municipal informe a situação dos imóveis, existentes no 
complexo da antiga Febem, atualmente invadidos por famílias deste Município, bem como que esclareça sobre 
providências adotadas, previstas ou em andamento, quanto a este cenário, apontando, se for o caso, o que 
tem impedido a resolução desta questão. 
 
REQUERIMENTO Nº 122 - Objetiva que o Sr. Chefe do Executivo informe a modalidade legal e/ou política à 
qual foi firmada a cessão, prazo e condições, pelo Governo do Estado de São Paulo à Prefeitura de Batatais, 
para a utilização do prédio situado na Rua Coronel Ovídio, nº 508, antigo Lar da Infância, atualmente sede da 
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania. 
 



REQUERIMENTO Nº 123 - Busca que o Sr. Prefeito Municipal informe o cenário atual do serviço de mobilidade 
urbana, no que tange ao transporte público municipal, especificando se há providências em estudo e 
planejamento para a melhoria deste serviço, esclarecendo, em caso afirmativo, quais são e quando serão 
efetivadas ou, do contrário, que aponte os motivos que obstruem as ações em questão. 
 
REQUERIMENTO Nº 124 - Objetiva que o Sr. Prefeito Municipal, bem como o Presidente do Conselho 
Municipal do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural de Batatais (COMPHAC), informe as medidas a serem 
tomadas ou em andamento para o tombamento do imóvel que sedia, atualmente, a Secretaria Municipal de 
Assistência Social e Cidadania e serviços a ela vinculados. 
 
REQUERIMENTO Nº 129 - Requer que o Sr. Prefeito Municipal informe se já foi providenciada a nomeação 
para o cargo de Secretário Municipal de Cultura e Turismo, apontando, neste caso, quem é o servidor ou, em 
caso negativo, os motivos da não nomeação, bem como a previsão de sua efetivação. 
 
REQUERIMENTO Nº 139 - Para que o Sr. Prefeito Municipal informe a quantidade de famílias consideradas, 
tanto em situação de pobreza, como de extrema pobreza, indicando também as faixas de renda que assim as 
enquadram. 
 
REQUERIMENTO Nº 140 - Para que o Sr. Chefe do Executivo informe os motivos pelos quais o atendimento 
de ortopedia realizado via SUS, pela Santa Casa de Misericórdia e Asilo dos Pobres de Batatais foi encerrado 
e se há a intenção de retomá-lo, esclarecendo, em caso negativo, os motivos, e ainda que informe onde, 
atualmente, este serviço é ofertado em nossa rede pública. 
 
REQUERIMENTO Nº 158 - Requer que o Sr. Prefeito Municipal, em conjunto com o Comando da Guarda Civil 
Municipal, envie, para esclarecimento, a relação nominal dos servidores encaminhados para a vacinação 
voltada ao Plano de Imunização da Covid-19, bem como a lotação de cada um, especificando aqueles que 
estão e os que não estão no exercício de suas funções, especificando, neste último caso, o motivo, informando 
por fim, quem destes grupos foi vacinado e quem não foi. 
 
REQUERIMENTO Nº 159 - Visa que o Sr. Prefeito Municipal informe, em conjunto com a Secretaria Municipal 
de Saúde, as razões pelas quais Batatais se encontra no ranking das dez Cidades que menos aplicaram 
vacinas contra a Covid-19, em relação à distribuição de doses que chegaram até este Município. 
 
REQUERIMENTO Nº 172 - Objetiva que o Sr. Chefe do Executivo informe a quantidade de cestas básicas 
adquiridas em um período de 12 meses, o custo total da aquisição, bem como que esclareça os critérios de 
elegibilidade para a concessão aos cidadãos demandatários do SUAS. 
 
REQUERIMENTO Nº 173 - Visa que o Sr. Chefe do Executivo informe, em conjunto com a Secretaria Municipal 
de Assistência Social e Cidadania, através do prontuário eletrônico do SUAS, o quantitativo de pessoas 
autodeclaradas travestis, transexuais e transgêneros, bem como o perfil etário e étnico/racial. 
 
REQUERIMENTO Nº 198 - Requisita informações ao Sr. Chefe do Executivo acerca do protocolo de busca, 
recebimento, armazenamento e distribuição das vacinas do Programa Municipal de Imunizações contra a 
Covid-19, encaminhando, para esclarecimentos, os documentos que comprovem as respostas e, caso não 
exista documentos, explicar o motivo. 
 
REQUERIMENTO Nº 206 - Visa que o Sr. Chefe do Executivo informe em que fase se encontra o Protocolo de 
Intenções firmado entre Municípios brasileiros, com a finalidade de adquirir vacinas para combate à pandemia 
do coronavírus; medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde, disposto na Lei Municipal nº 
3692/2021 e se há alguma concreta possibilidade deste consórcio se efetivar, agilizando a imunização da 
população batataense. 
 
REQUERIMENTO Nº 247 - Questiona o Sr. Prefeito Municipal acerca da possibilidade da Administração incluir 
no Plano Plurianual 2022-2025 e na Lei Orçamentária Anual 2022, dotação específica para garantir, via 
farmácia pública do SUS, a aquisição de medicamentos hormonais voltados ao processo transexualizador 
reconhecido pelo SUS em 2008. 
 



REQUERIMENTO Nº 347 - Dispõe sobre a realização de Audiência Pública, com data oportunamente 
marcada, visando debates acerca do mês da Consciência Negra. 
 

 

– 2022 – 
 
 
REQUERIMENTO Nº 420 - Visa que o Sr. Prefeito Municipal informe se existe algum encaminhamento, 
referente à regulamentação, em âmbito municipal, da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do 
Espectro Autista, neste caso, especificar como se encontra esta questão ou, em caso negativo, solicita-se que 
apresente os motivos. 
 
REQUERIMENTO Nº 421 - Solicita que o Sr. Prefeito Municipal informe o quantitativo de pessoas 
autodeclaradas travestis, transexuais e transgêneros, bem como o perfil etário e étnico/racial do Município de 
Batatais, inscritas no Cadastro Nacional do SUS. 
 
REQUERIMENTO Nº 422 - Tem por finalidade que o Sr. Prefeito informe, em conjunto com a Secretaria 
Municipal de Assistência Social e Cidadania, o andamento do processo de regulamentação dos benefícios 
eventuais, no âmbito do Município. 
 
REQUERIMENTO Nº 423 - Busca que o Sr. Prefeito Municipal informe o andamento do processo de apuração 
do vazamento de dados, dos casos positivados de Covid-19, ocorrido no início do corrente ano, esclarecendo, 
também, o que já foi identificado e se alguma providência já foi tomada com relação ao caso. 
 
REQUERIMENTO Nº 429 - Requer que o Sr. Prefeito Municipal informe sobre o andamento do Convênio 
voltado à implementação da Base do Corpo de Bombeiros no Município, destacando as etapas já cumpridas e 
o que ainda falta para a efetivação. 
 
REQUERIMENTO Nº 430 - Tem por finalidade que o Sr. Prefeito Municipal informe sobre o andamento da 
implementação de um posto de atendimento do Poupatempo em Batatais, destacando as etapas já cumpridas, 
o que ainda falta para a sua concretização e as dificuldades atualmente existentes. 
 
REQUERIMENTO Nº 457 - Indaga o Sr. Chefe do Executivo como ocorrerá o processo de reajuste do piso 
salarial dos Professores da Educação Básica, anunciado pelo Governo Federal, apontando como o Orçamento 
Municipal será adequado a esta medida. 
 
REQUERIMENTO Nº 458 - Para que o Sr. Prefeito Municipal informe qual a dificuldade encontrada, se é que 
há, para se construir um cemitério vertical em Batatais, especificando, ainda, se já foi cogitada esta 
possibilidade, apontando-nos os motivos da resposta. 
 
REQUERIMENTO Nº 470 - Objetiva que seja prorrogado, por mais 180 (cento e oitenta) dias, o prazo da 
Comissão Especial, criada de acordo com o Requerimento nº 40/2021, com a finalidade de realizar estudos 
técnicos, orçamentários e jurídicos, buscando dar suporte à instituição de legislação municipal visando a 
vinculação de receita para o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) do Município de Batatais. 
 
REQUERIMENTO Nº 496 - Objetiva que o Sr. Chefe do Executivo informe, com relação à concretização da 
“Casa da Mulher”, serviço lançado em agosto de 2021, pelo Governo do Estado de São Paulo, como está o 
andamento para implementação do referido serviço e qual a previsão para a inauguração em Batatais. 
 
REQUERIMENTO Nº 498 - Para que o Sr. Prefeito Municipal e a Associação dos Estudantes de Batatais 
informem, acerca do convênio objetivando o transporte de alunos para outros Municípios, o valor do repasse 
nos últimos 24 meses, o valor da contrapartida da Associação, o percentual de reajuste das mensalidades nos 
anos de 2021 e 2022, justificando as razões, o número de associados, as empresas contratadas, a quantidade 
de ônibus estabelecida em contrato e quantos estão em circulação. 
 



REQUERIMENTO Nº 499 - Que seja oficiado à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social solicitando que 
informe os motivos que estão levando ao atraso dos pagamentos das parcelas do Programa Bolsa do Povo - 
Bolsa Trabalho dos beneficiários de Batatais, esclarecendo como será resolvido este problema. 
 
REQUERIMENTO Nº 509 - Que seja criada uma Comissão Especial, composta por 03 membros, para realizar 
estudos, tanto jurídicos, como normativos e éticos, voltados à implementação do Código e da Comissão de 
Ética da Câmara Municipal de Batatais, pelo prazo de 180 dias. 
 
REQUERIMENTO Nº 511 - Para que o Sr. Chefe do Executivo informe se há iniciativa voltada ao atendimento 
de munícipes que apresentam questionamentos acerca dos valores de IPTU e Taxa de Resíduos Sólidos, 
esclarecendo, em caso negativo, os motivos que impedem tal iniciativa ou quando pretendem prestar este 
atendimento. 
 
REQUERIMENTO Nº 518 - Para que o Sr. Prefeito Municipal informe as razões para pedido de abertura de 
crédito adicional suplementar no início da vigência da LOA, em 2022, em face do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente e do Conselho Tutelar, esclarecendo para o que é este pagamento, quais 
ações destes dois Conselhos a suplementação contemplará e explicar se trata de despesa não prevista ou, 
sendo prevista, apontar o motivo de não constar na peça orçamentária aprovada. 
 
REQUERIMENTO Nº 519 - Busca informações do Sr. Chefe do Executivo, com relação ao pedido de abertura 
de crédito adicional suplementar logo no início da vigência da LOA, para o cumprimento do Termo de 
Colaboração nº 016/2021, realizado entre a Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania e a 
Comunidade Missionária Divina Misericórdia, sobre o objeto de ação do citado Termo, o prazo dessa parceria, 
a fonte de receita utilizada e, ainda, se é despesa não prevista ou, se prevista, que informe o motivo de não 
constar na peça orçamentária aprovada, encaminhando, também, para esclarecimentos, o mencionado Termo. 
 
REQUERIMENTO Nº 520 - Indaga o Sr. Prefeito Municipal sobre as razões para pedido de abertura de crédito 
adicional suplementar logo no início da vigência da Lei Orçamentária Anual 2022, para o pagamento do 
Conselho Tutelar, especificando para o que será feito este pagamento e se trata de despesa não prevista ou, 
caso seja prevista, o motivo de não constar na peça orçamentária aprovada. 
 
REQUERIMENTO Nº 521 - Requisita informações detalhadas ao Sr. Chefe do Executivo com relação ao Plano 
de Investimentos apresentado a partir de Projeto de Lei protocolado nesta Casa, tais como os projeto de 
melhorias, objetivos, metas, custos de cada ação, dados do contrato, dentre outras. 
 
REQUERIMENTO Nº 532 - Requer do Sr. Prefeito Municipal os esclarecimentos sobre as inscrições contidas 
no Cadastro Nacional do SUS, quanto ao quantitativo de pessoas autodeclaradas travestis, transexuais e 
transgêneros e sobre o perfil etário e étnico/racial do Município. 
 
REQUERIMENTO Nº 654 - Para que o Sr. Prefeito Municipal informe quando será encaminhado para 
apreciação desta Câmara, Projeto de Lei voltado à regulamentação dos benefícios eventuais no âmbito do 
Sistema Único de Assistência Social (SUAS). 
 
REQUERIMENTO Nº 655 - Objetiva que o Sr. Chefe do Executivo informe acerca da infraestrutura e dos 
recursos materiais do Centro de Convivência do Idoso “Elisa Cristalina Cardoso”, após o roubo ocorrido no 
local. 
 
REQUERIMENTO Nº 656 - Requisita informações ao Sr. Chefe do Executivo, acerca do andamento do plano 
de investimentos, a partir de financiamento via Caixa Econômica Federal, se a Caixa recebeu a Lei 
sancionada; se realizou as devidas análises e se apresentou alguma posição, bem como se os projetos 
técnicos estão prontos e, ainda, que esclareça a razão da ação não ter caminhado conforme planejado e se 
existe alguma alternativa de busca ou reserva de recursos para a realização dos investimentos, caso a 
instituição se manifeste desfavorável ao financiamento. 
 
REQUERIMENTO Nº 657 - Objetiva que o Sr. Prefeito Municipal informe, quanto à elaboração da ampla 
reforma administrativa, se o Executivo está trabalhando na peça, com a participação de servidores e com 
debate no Legislativo, especificando, o cronograma destas ações ou, caso negativo, as razões que justifiquem 
a resposta. 



 
REQUERIMENTO Nº 660 - Objetiva que seja prorrogado, por mais 180 dias, o prazo da Comissão Especial, 
criada de acordo com o Requerimento nº 040/2021, com a finalidade de realizar estudos técnicos, 
orçamentários e jurídicos, buscando dar suporte à instituição de legislação municipal visando a vinculação de 
receita para o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) do Município de Batatais. 
 
REQUERIMENTO Nº 670 - Requer a prorrogação, por mais 180 dias, do prazo da Comissão Especial criada 
por meio do Requerimento nº 509/2022, para realizar estudos, voltados à implementação do Código e da 
Comissão de Ética da Câmara Municipal de Batatais. 
 
REQUERIMENTO Nº 735 - Indaga o Sr. Chefe do Executivo acerca do processo de contratação dos 
colaboradores que atuarão da agência do Poupatempo de Batatais, explicitando quem realizou o processo, 
quais os critérios utilizados e as razões pelas quais não houve ampla divulgação da seleção dos trabalhadores. 
 
REQUERIMENTO Nº 736 - Que seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal e ao Conselho Tutelar, solicitando 
que informem quais ações estão em andamento para receber denúncias, realizar suas apurações e, também, 
quais encaminhamentos são realizados para o combate e eliminação do trabalho infantil em Batatais, 
esclarecendo, em caso de não existir ação concreta, as razões, bem como as possíveis soluções para resolver 
esta violação de direitos das crianças. 
 
REQUERIMENTO Nº 737 - Requer a o Sr. Chefe do Executivo informe quando será realizada a devida 
manutenção no parquinho infantil localizado na EMEB do Centro Comunitário "Papa João Paulo II", no Jardim 
Anselmo Testa, em caso de impossibilidade, apresentar as devidas razões. 
 
REQUERIMENTO Nº 770 - Dispõe sobre a realização de Audiência Pública, nos termos do art. 52-A, § 4º, do 
Regimento Interno, com data oportunamente marcada, visando debates acerca dos impactos socioambientais 
da implementação da terceirização da coleta seletiva no Município. 

 

 

– 2023 – 
 
 
REQUERIMENTO Nº 807 - Objetiva que o Sr. Chefe do Executivo informe as razões pelas quais se cogita o 
fechamento da unidade do Hemocentro de Batatais, apontando, em dados, o impacto do atendimento à 
população e os prejuízos, caso as atividades sejam encerradas. 
 
REQUERIMENTO Nº 803 - Requer que o Sr. Chefe do Executivo informe em qual fase se encontra a 
efetivação da operação de crédito junto ao Programa “Desenvolve São Paulo",  instituída por meio da Lei nº 
3.833/2022, apontando, ainda, as dificuldades encontradas para a efetivação deste financiamento. 
 
REQUERIMENTO Nº 804 - Para que a Senhora Presidente da Câmara Municipal informe, especificamente de 
cada ano legislativo, os valores devolvidos à Prefeitura Municipal referentes aos orçamentos dos exercícios de 
2020, 2021 e 2022. 
 
REQUERIMENTO Nº 805 - Visando que o Sr. Prefeito Municipal informe quais foram as Emendas Impositivas, 
referentes à Lei Orçamentária Anual de 2022, pagas aos serviços públicos e público-privados indicados pelos 
membros da Câmara e quais as que não foram pagas, apresentando a justificativa da sua não efetivação. 
 
REQUERIMENTO Nº 806 - Busca que o Sr. Chefe do Executivo informe em qual fase se encontra a efetivação 
do Finisa, aprovado por esta Casa em abril de 2022, apontando, ainda, as dificuldades encontradas para a 
efetivação deste financiamento. 
 
REQUERIMENTO Nº 808 - Requer que o Sr. Prefeito Municipal informe, detalhadamente, o andamento do 
cumprimento do plano de ação do Programa “Inclusão Produtiva”, apontando as etapas já cumpridas e as que 
ainda faltam ser efetivadas, encaminhando um cronograma de atividades para esclarecimentos e 
acompanhamento. 
 



REQUERIMENTO Nº 822 - Para que o Sr. Chefe do Executivo encaminhe, para apreciação e esclarecimentos, 
os editais de licitação para a contratação de Bombeiros Civis, referentes aos anos de 2021 e 2022, 
apresentando a razão social, CNPJ, CNAE, comprovação de registro no Corpo de Bombeiros, endereço, 
proposta de trabalho e preço de todas as empresas que participaram dos processos licitatórios, informando, 
ainda, quais as vencedoras, seus respectivos preços e os motivos de suas seleções. 
 
REQUERIMENTO Nº 855 - Visa que seja prorrogado, por mais 180 (cento e oitenta) dias, o prazo da Comissão 
Especial, criada de acordo com o Requerimento nº 509/2022, com a finalidade de realizar estudos, tanto 
jurídicos, como normativos e éticos, voltados à implementação do Código e da Comissão de Ética da Câmara 
Municipal da Estância Turística de Batatais. 
 
REQUERIMENTO Nº 870 - Objetiva que o Senhor Chefe do Executivo informe qual o andamento do 
planejamento de melhorias efetivas na Avenida Quatorze de Março, visando combater novas enchentes e 
deterioração das vias públicas e dos espaços privados, especificando, caso não haja ação em andamento, os 
motivos. 
 
REQUERIMENTO Nº 871 - Busca que o Sr. Prefeito Municipal informe se há medidas, em andamento, 
objetivando a revitalização e segurança do Bosque Municipal "Dr. Alberto Gaspar Gomes" ou, ainda, se 
existem estudos ou movimentos no sentido de realizar a concessão, do referido espaço, para o setor privado, 
especificando, caso as respostas sejam negativas, as razões que as justifiquem. 
 
REQUERIMENTO Nº 873 - Requer que o Sr. Prefeito Municipal informe se há medidas em andamento para a 
revitalização e reutilização do Sambódromo “Carlos Henrique Cândido Alves”, destacando o planejamento de 
reforma e cronograma de atividades previstas naquele local para o ano de 2023, especificando, caso contrário, 
as razões para a não movimentação de ação para o referido espaço. 
 
REQUERIMENTO Nº 939 - Para que o Senhor Prefeito informe sobre a realização de ações educativas 
envolvendo toda a comunidade escolar de Batatais, voltadas à cultura de paz, combate à violência e medidas 
de segurança para o cotidiano de alunos, professores, trabalhadores escolares e famílias dos estudantes. 
 
REQUERIMENTO Nº 940 - Objetiva que o Chefe do Executivo informe se encontra em andamento o devido 
processo de investigação acerca das "fake news" referentes à ameaça de atentados nas escolas de Batatais, 
propagadas em 11 de abril e, em caso negativo, justificar as razões para a inação. 
 

========================================== 

 

 

Requerimentos retirados: 
 

 

– 2021 – 
 
REQUERIMENTO Nº 192 - Tem por finalidade que o Sr. Prefeito Municipal informe se há planejamento, com 
logística, equipes e datas, para a realização de testagem em massa em toda a população do Município, 
visando o monitoramento do avanço local da pandemia, justificando, em caso negativo, as razões da não 
efetivação desta medida. 
 
REQUERIMENTO Nº 272 - Questiona o Sr. Chefe do Executivo sobre como a Campanha de Imunização 
contra a Covid-19 está alcançando a população em situação de rua, informando os mecanismos de acesso a 
esta população para agendamento e aplicação da vacina, esclarecendo ainda quantas pessoas desta 
população foram vacinadas até o momento. 
 

 

– 2023 – 
 
 



REQUERIMENTO Nº 872 - Para que o Senhor Chefe do Executivo apresente esclarecimentos sobre a atitude 
da Guarda Civil Municipal, perante o jornalista e comunicador Sr. Michel Nazar, ocorrida no Sambódromo 
“Carlos Henrique Cândido Alves”, na segunda-feira de carnaval, do ano de 2023. 
 
 

========================================== 

 

 

Requerimentos de Licença Concedida: 
 

 

– 2021 – 
 
REQUERIMENTO Nº 280 - Requer trinta dias de licença, a contar do dia 08 de setembro do corrente ano, para 
tratar de assuntos particulares. 

 

– 2022 – 
 
 
REQUERIMENTO Nº 506 - Requer noventa dias de licença, a contar do dia 03 de maio do corrente ano, para 
tratar de assuntos particulares. 
 

========================================== 

 

 

 

Projetos aprovados: 
 

 

– 2021 – 
 
PROJETO DE LEI Nº 3897 - Institui o dia 12 de junho como “Dia Municipal do Rock”, no Calendário Oficial de 
Eventos do Município de Batatais. Lei 3.715, de 27/07/2021 
 
PROJETO DE LEI Nº 3907 - Institui a Semana de Educação para o Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA) a ser realizada, anualmente, no mês de julho. Lei nº 3.725, de 23/08/2021 
 
 

– 2023 – 
 
 
PROJETO DE LEI Nº 4054 - Versa sobre a isenção do pagamento das taxas de inscrição em concursos 
públicos e processos seletivos municipais. Lei nº 3.872, de 10/03/2023 
 
PROJETO DE LEI Nº 4056 - Dispõe sobre a regulamentação da classificação indicativa, faixa etária e natureza 
do espetáculo, em eventos públicos e privados, no âmbito do Município de Batatais. Lei nº 3.874, de 
17/03/2023 
 

========================================== 

 

 

 



Projeto de Lei rejeitado: 
 

 

– 2021 – 
 
PROJETO DE LEI S/Nº  - Institui o sistema de transparência para o rastreamento de doses de vacina contra a 
Covid-19 e para a identificação da população vacinada no Município de Batatais. 
 

========================================== 

 

 

Moções aprovadas: 
 

 

– 2021 – 
 
 
MOÇÃO Nº 012 - Manifesta Apelo ao Prefeito Municipal de Batatais, no sentido de iniciar com urgência, o 
repasse das Emendas Impositivas, estabelecidas na LOA-2021 às entidades assistenciais, principalmente 
àquelas que não recebem recursos públicos. 
 
MOÇÃO Nº 018 - Manifesta Repúdio ao Projeto de Lei nº 504/2020, em tramitação na Assembleia Legislativa 
do Estado de São Paulo, que versa sobre a proibição de publicidade com temática LGBTI+ em todo o Estado 
de São Paulo. 
 
MOÇÃO Nº 022 - Manifesta Apelo ao Instituto Butantan para avaliação, a partir de critérios técnicos e 
científicos, da possibilidade de inserção do Município de Batatais no campo de pesquisa de testagem em 
massa da vacina ButanVac ou, se possível, da CoronaVac. 
 
MOÇÃO Nº 023 - Tem por finalidade manifestar Apelo ao Ministro da Saúde, Dr. Marcelo Queiroga, para 
avaliação, a partir de critérios técnicos e científicos, da possibilidade de inserção do Município de Batatais no 
campo de pesquisa de testagem em massa da vacina Pfizer ou outra, conforme disponibilidade. 
 
MOÇÃO Nº 024 - Manifesta Apelo à Direção do Departamento Regional de Saúde de Ribeirão Preto (DRS XIII) 
para que proceda a conclusão da análise, deferimento do parecer e envio dos recursos financeiros restantes 
visando a conclusão da obra de ampliação dos leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de 
Misericórdia e Asilo dos Pobres de Batatais. 
 

 

– 2023 – 
 
 
 

MOÇÃO Nº 068 - Apresenta Moção de Aplausos à Artista Conceição Aparecida da Silva, pela organização e 
inauguração da Exposição Permanente de Arte Naïf no Museu Histórico e Pedagógico Dr. Washington Luis de 
Batatais, estendendo aos Artistas Naïf que colaboraram com a doação de obras para que o acervo permanente 
se tornasse realidade. 
 

========================================== 

 

 

Moção rejeitada: 

 



– 2022 – 
 
 
 
MOÇÃO Nº 063 - Manifesta repúdio à Plataforma Batatais 10, diante das publicações desrespeitosas e 
especulativas ao invés de propor uma discussão saudável, propositiva e que some aos grupos sociais da 
Cidade. 
 

========================================== 
 
 

Batatais, 20 de Abril de 2023. 

 

Departamento de Assistência Legislativa 

 


