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Indicações deferidas: 
 

 

– 2021 – 
 
INDICAÇÃO Nº 64 - Indica ao Sr. Prefeito Municipal que estude meios de divulgação da relação das 680 
pessoas que foram vacinados contra a Covid-19, nesta primeira remessa da vacina, destacando os que 
integram a linha de frente do enfrentamento à doença, os demais profissionais da área da saúde e outros, 
contendo os nomes e respectivos cargos. 
 
INDICAÇÃO Nº 65 - Objetiva do Sr. Chefe do Executivo a realização dos serviços de poda das árvores, a 
substituição de bancos quebrados, reparos no calçamento e melhoria na iluminação, com a implantação de 
mais lâmpadas nos postes já existentes, na Praça Suzana Tomazela de Oliveira, localizada no Conjunto 
Habitacional Dom Romeu Alberti. 
 
INDICAÇÃO Nº 66 - Para que o Sr. Prefeito Municipal determine providências visando a melhoria da 
iluminação pública na Praça Rotatória Vereador Rubens Norberto Pereira, próxima ao Centro de Eventos 
“Antônio Carlos Prado Batista”, substituindo a lâmpada queimada e o poste que está quebrado. 
 
INDICAÇÃO Nº 67 - Pleiteia junto ao Sr. Chefe do Executivo a reinstalação da cobertura no ponto de ônibus 
localizado na Avenida Moacir Dias de Morais, anexo ao muro de divisão com o Centro de Eventos “Antonio 
Carlos Prado Batista”. 
 
INDICAÇÃO Nº 75 - Indica ao Sr. Chefe do Executivo que interceda junto aos responsáveis, em favor dos 
moradores do Conjunto Habitacional Zaira Pupin, averiguando as reclamações destes, com relação a cobrança 
da taxa de condomínio, sem que haja serviço prestado neste sentido, buscando a solução desta questão, bem 
como quanto ao problema da má qualidade da obra, com pisos e azulejos se soltando, e os moradores não 
conseguem uma solução com a Construtora. 
 
INDICAÇÃO Nº 088 - Recomenda ao Sr. Prefeito Municipal a construção de canaleta na Rua Professor 
Sebastião José Pena, nas proximidades do nº 08, no Jardim Mariana I, visando o correto escoamento das 
águas. 
 
INDICAÇÃO Nº 089 - Indica ao Sr. Chefe do Executivo que estude a possibilidade, em conjunto com a 
Secretaria Municipal de Saúde, de incluir os médicos veterinários nos grupos prioritários de profissionais da 
saúde para vacinação contra a Covid-19. 
 
INDICAÇÃO Nº 090 - Indica ao Sr. Chefe do Executivo que contate os responsáveis pela Viação São Bento, 
buscando averiguar e cobrar com relação à medidas preventivas contra a Covid-19, mais especificamente 
sobre a higienização dos ônibus, lotação máxima sem usuários em pé, disponibilização de álcool 70%, 
orientação do uso correto de máscara, filas para entrar no ônibus causando aglomeração e a possibilidade do 
uso de medidor de temperatura. 
 
INDICAÇÃO Nº 092 - Que o Sr. Prefeito Municipal determine a substituição das lâmpadas queimadas dos 
postes de iluminação situadas na Praça Ovídio Moschiar, localizada no Conjunto Habitacional Francisco Pupin. 
 
INDICAÇÃO Nº 133 - Busca providências do Sr. Chefe do Executivo visando proibir o tráfego de caminhões na 
Rua Dona Adorama. 
 
INDICAÇÃO Nº 134 - Objetiva que o Sr. Prefeito Municipal determine reparos na valeta existente no 
cruzamento das Ruas Santos Dumont e Dona Adorama, no Centro da Cidade. 



INDICAÇÃO Nº 142 - Pleiteia ao Sr. Prefeito Municipal providências, junto à CPFL, no sentido de substituir as 
lâmpadas queimadas existentes na Rua Alagoas, localizada no Bairro Vila Maria. 
 
INDICAÇÃO Nº 143 - Que o Sr. Chefe do Executivo determine providências, junto à CPFL, objetivando a 
substituição das lâmpadas queimadas existentes na Rua Amazonas, em toda sua extensão, compreendendo 
os Bairros Vila Maria e Vila Cruzeiro. 
 
INDICAÇÃO Nº 152 - Pleiteia ao Sr. Prefeito Municipal a realização de uma vistoria e, posteriormente, a 
manutenção e instalação de sinalização de solo e com placas do Conjunto Habitacional Dr. Jorge Nazar, onde 
se fizer necessário. 
 
INDICAÇÃO Nº 156 - Busca providências do Sr. Chefe do Executivo visando o reparo do asfalto no 
cruzamento da Avenida 14 de Março com a Rua José Jorge. 
 
INDICAÇÃO Nº 166 - Objetiva que o Sr. Prefeito Municipal determine reparos no calçamento da Praça da 
Igreja Santa Cruz, no Bairro Castelo, bem como no asfalto no entorno da mesma, seja através do serviço de 
tapa buraco, de asfaltamento ou outro que se fizer necessário. 
 
INDICAÇÃO Nº 185 - Solicita do Sr. Chefe do Executivo que determine, junto à CPFL, a substituição das 
lâmpadas queimadas por toda extensão da Rua Coronel Ovídio, localizada no Bairro Riachuelo. 
 
INDICAÇÃO Nº 192 - Sugere ao Sr. Prefeito Municipal a verificação e correção do vazamento de água 
existente no asfalto da Rua José Jorge, próximo à Avenida 14 de Março, no Bairro Riachuelo, local onde foi 
realizado o serviço de tapa buraco. 
 
INDICAÇÃO Nº 197 - Visa que o Sr. Prefeito Municipal determine a troca das lâmpadas queimadas nos três 
postes localizados em frente ao Centro de Saúde “Dr. José Mello e Silva”. 
 
INDICAÇÃO Nº 198 - Objetiva que o Sr. Prefeito Municipal determine o conserto de geladeiras de 
armazenamento de vacinas, que ficam no Centro de Saúde “Dr. José Mello e Silva”, localizado na Praça Anita 
Garibaldi. 
 
INDICAÇÃO Nº 221 - Sugere ao Sr. Prefeito Municipal que determine o reparo da iluminação do poste 
localizado na Rua Virgílio José de Medeiros, próximo ao número 91, no Conjunto Habitacional Joaquim 
Marinheiro II. 
 
INDICAÇÃO Nº 226 - Busca junto ao Sr. Prefeito Municipal a implantação de lombofaixas, na Avenida Moacir 
Dias de Morais, mais especificamente no trecho entre a Praça Rotatória Vereador Rubens Norberto Pereira e o 
Ginásio de Esportes Prefeito Geraldo Marinheiro (Marinheirão), nos dois sentidos da Avenida. 
 
INDICAÇÃO Nº 228 - Pleiteia ao Sr. Prefeito Municipal regularizar a iluminação da Praça Getúlio Vargas, 
localizada ao lado do Supermercado Real, mais precisamente entre as Ruas Paraná, Santos Dumont e Coronel 
Ovídio, no Bairro Riachuelo. 
 
INDICAÇÃO Nº 229 - Objetiva que o Sr. Chefe do Executivo determine providências, junto à CPFL, objetivando 
a substituição da lâmpada existente no poste localizado na Rua Santos Dumont, em frente ao número 816, no 
Bairro Riachuelo. 
 
INDICAÇÃO Nº 238 - Propõe ao Sr. Prefeito Municipal a verificação e posterior substituição das lâmpadas 
queimadas, dos postes de iluminação pública, da Avenida XV de Novembro, especialmente nos cruzamentos 
entre os números 330 ao 560. 
 
INDICAÇÃO Nº 239 - Para que o Sr. Chefe do Executivo determine a limpeza e o conserto da calçada na 
Avenida Moacir Dias de Morais, mais precisamente em frente ao estacionamento do Centro de Eventos 
“Antonio Carlos Prado Batista”. 
 



INDICAÇÃO Nº 272 - Objetiva que o Sr. Chefe do Executivo determine a proibição do estacionamento de 
veículos na Rua Marechal Deodoro, no trecho defronte ao número 02 (casarão antigo), no lado oposto da 
Praça “Dr. Jorge Nazar”. 
 
INDICAÇÃO Nº 290 - Solicita do Sr. Chefe do Executivo a realização do serviço de tapa-buracos no 
cruzamento das Ruas Zeferino Girardi e Dr. Basílio Rodrigues dos Santos, no Conjunto Habitacional Dr. Luis 
Cândido Alves. 
 
INDICAÇÃO Nº 308 - Para que o Sr. Prefeito Municipal determine providências junto ao proprietário do terreno 
situado na Rua Evaristão, entre os números 400 e 448, no Jardim Anselmo Testa, no sentido de que realize a 
limpeza da calçada do imóvel, notificando-o se for o caso. 
 
INDICAÇÃO Nº 317 - Visa que o Sr. Prefeito Municipal determine a verificação e posterior substituição das 
lâmpadas queimadas dos postes de iluminação situados na Praça Anita Garibaldi e por toda a extensão da 
Avenida General Osório. 
 

 

– 2022 – 
 
 
INDICAÇÃO Nº 357 - Propõe ao Sr. Presidente da Câmara que agende uma reunião, nesta Casa de Leis, com 
os Vereadores e representantes da CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz, a fim de que prestem 
esclarecimentos sobre a qualidade dos serviços oferecidos à população batataense, bem como sobre o 
planejamento daquela Companhia voltado para resolver todos os problemas apresentados quanto ao 
fornecimento de energia elétrica em nosso Município. 
 
INDICAÇÃO Nº 358 - Propõe ao Sr. Prefeito Municipal que determine providências, junto à CPFL, visando a 
substituição de lâmpadas queimadas, nos postes de iluminação existentes na Praça Anita Garibaldi, próximo 
ao número 88 e na Avenida General Osório, próximo ao número 12, bem como que proceda a verificação de 
toda a rede de energia elétrica daquela Avenida. 
 
INDICAÇÃO Nº 359 - Busca providências do Sr. Chefe do Executivo para a limpeza do passeio público da Rua 
Pergentino Pereira (Bá), nas margens do Córrego das Araras, bem como a poda de galhos de árvores 
existentes na referida Via. 
 
INDICAÇÃO Nº 376 - Para que o Sr. Prefeito Municipal determine a realização de vistoria e, posteriormente, os 
reparos que se fizerem necessários, nos postes de iluminação pública localizados na Praça Rotatória Vereador 
Rubens Norberto Pereira, próxima ao Centro de Eventos “Antônio Carlos Prado Batista”. 
 
INDICAÇÃO Nº 504 - Para que o Sr. Chefe do Executivo determine a realização de vistoria e, posteriormente, 
execução dos serviços necessários, visando estancar o vazamento de água, que vem ocorrendo na Avenida 
dos Bem-te-vis, mais precisamente próximo à Praça Suzana Tomazela de Oliveira, localizada no Conjunto 
Habitacional Dom Romeu Alberti. 
 
INDICAÇÃO Nº 510 - Solicita que o Sr. Chefe do Executivo determine providências junto à CPFL, visando a 
verificação, posterior reparos e substituição das lâmpadas queimadas, nos postes de energia elétrica 
existentes no Distrito Industrial "Ermelindo Dias de Morais", em especial na Av. General Osório. 

 

– 2023 – 
 
 
 
INDICAÇÃO Nº 552 - Sugere ao Sr. Chefe do Executivo que determine providências, objetivando notificar o 
proprietário do imóvel localizado na Avenida Doutor Amador de Barros, nº 166, no Bairro Castelo. 
 
INDICAÇÃO Nº 569 - Sugere a instalação de redutores de velocidade em pontos estratégicos, em toda a 
extensão  da Rua Delcídio Bertolucci e da Avenida Salomão João Mansur. 



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

 

 

Requerimentos aprovados: 
 

 

– 2021 – 
 
REQUERIMENTO Nº 152 - Para que o Sr. Chefe do Executivo informe, em conjunto com a Secretaria 
Municipal de Saúde, como vem sendo fiscalizada a aplicação das medidas de proteção contra o coronavírus, 
tanto no Terminal Rodoviário como nos pontos de ônibus intermunicipais, bem como a respeito de excesso de 
pessoas nos veículos, aglomerações em filas, higienização dos ônibus, dentre outras, esclarecendo, quem faz 
essas verificações e como a Secretaria controla estas questões. 
 
REQUERIMENTO Nº 168 - Que o Sr. Chefe do Executivo informe o número de casos de dengue confirmados 
em Batatais nos anos de 2018, 2019 e 2020. 
 
REQUERIMENTO Nº 175 - Indaga ao Sr. Prefeito Municipal se consta no cronograma de serviços da 
Administração, a substituição das portas danificadas e daquelas que foram retiradas, no Centro de Saúde 
“Doutor José de Mello e Silva”, localizado na Praça Anita Garibaldi. 
 
REQUERIMENTO Nº 176 - Para que o Sr. Prefeito Municipal informe se consta no cronograma de serviços da 
Administração, a reforma no setor odontológico do Centro de Saúde “Doutor José de Mello e Silva”, 
especificamente quanto à substituição dos pisos soltos e trincados, soluções dos problemas de infiltrações no 
teto e paredes e pintura do imóvel. 
 
REQUERIMENTO Nº 180 - Solicita que o Sr. Prefeito Municipal informe quais são as ações adicionais que o 
Poder Público, neste momento crítico da pandemia de Covid-19, está executando, com relação aos 
planejamentos para aumento do número de vagas para internação, realização de fiscalização, aplicação de 
multas, dentre outras. 
 
REQUERIMENTO Nº 184 - Busca que o Sr. Prefeito Municipal informe se, neste momento mais crítico da 
pandemia do coronavírus, se o Município conta com fiscais de postura que têm, dentre outras, a função de 
fiscalizar e orientar, bem como se tem previsão de contratar, temporariamente, fiscais orientadores, e se há 
defasagem de funcionários na Vigilância Sanitária. 
 
REQUERIMENTO Nº 195 - Questiona o Sr. Chefe do Executivo se há possibilidade de retornar os aparelhos 
de radiografia aos consultórios odontológicos das Unidades Básicas de Saúde, esclarecendo, em caso 
afirmativo, quando será efetivada esta medida ou, do contrário, que aponte os motivos que impedem tal 
providência. 
 
REQUERIMENTO Nº 196 - Requer que o Sr. Prefeito Municipal informe se pretende reformar os estofamentos 
das cadeiras odontológicas nos consultórios das Unidades de Atendimento, esclarecendo em caso positivo, 
para quando está prevista esta medida ou, caso negativo, os motivos que impedem esta ação. 
 
REQUERIMENTO Nº 197 - Visa que o Sr. Prefeito Municipal informe se consta no cronograma da 
Administração, retornar os aparelhos de raspagem periodontal, que foram retirados na gestão passada dos 
consultórios odontológicos, bem como a implantação dos referidos aparelhos em outros locais onde não tinha, 
esclarecendo, em caso afirmativo, quando efetivará estas providências ou, do contrário, especificar os motivos 
que as impedem. 
 
REQUERIMENTO Nº 211 - Requer que o Sr. Chefe do Executivo informe se há projeto visando realizar reparos 
na iluminação pública da Praça Lázaro Laurato, no Bairro Santo Antonio, esclarecendo, em caso afirmativo, 
quais medidas e quando serão efetivadas ou, do contrário, que aponte o que impede tal providência. 
 



REQUERIMENTO Nº 224 - Tem por finalidade que o Sr. Prefeito Municipal informe se existe previsão para o 
retorno dos atendimentos odontológicos normais na Rede Pública, bem como se os atendimentos das outras 
áreas da Saúde também estão sendo realizados somente em caso de urgência. 
 
REQUERIMENTO Nº 225 - Busca que o Sr. Prefeito Municipal informe se há possibilidade de retirar algumas 
cadeiras e a porta de armário que se encontram depositadas aos fundos da UBS “Dr. Luis Cândido Alves”, no 
Conjunto Habitacional Dr. Altino Arantes, esclarecendo, ainda, a previsão para realizar esta providência, a 
destinação que será dada e se tem servidor para realizar esse serviço. 
 
REQUERIMENTO Nº 226 - Solicita ao Sr. Chefe do Executivo informações a respeito das horas extras 
realizadas por servidores da Administração Municipal, quanto aos controles, cartão de ponto, setores com 
maiores quantidades de horas e rodízio entre funcionários. 
 
REQUERIMENTO Nº 248 - Requer que o Sr. Chefe do Executivo informe se consta no cronograma de serviços 
da Administração, substituir as lâmpadas queimadas existentes na UBS “Dr. Luis Cândido Alves”, no Conjunto 
Habitacional Dr. Altino Arantes, esclarecendo, caso afirmativo, quando efetivará esta providência ou, do 
contrário, especificar os motivos. 
 
REQUERIMENTO Nº 249 - Solicita que o Sr. Prefeito Municipal informe o motivo do fechamento da farmácia 
existente na UBS “Dr. José Vinicius de Figueiredo Moura”, localizada no Bairro Vila Cruzeiro, bem como o 
prazo para retornar as atividades no local, esclarecendo, ainda, se há defasagem de servidores lotados nas 
farmácias e em outros setores da área da Saúde e, em caso afirmativo, apontar o que se pretende fazer para 
resolver esta situação. 
 
REQUERIMENTO Nº 250 - Para que o Sr. Prefeito Municipal informe se há previsão para se realizar a limpeza 
e a recuperação da calçada existente no quarteirão em frente ao Centro Comunitário “Mariângela Marcolini 
Gomes”, no Bairro Riachuelo, especificando quando serão realizados esses serviços ou os motivos que os 
impedem. 
 
REQUERIMENTO Nº 273 - Requer que o Sr. Prefeito Municipal informe se consta no cronograma da 
Administração, em caráter de urgência, a contratação de servidores para atendimentos nas Unidades Básicas 
de Saúde do Município, para os cargos de enfermeiros, técnicos de enfermagem, atendentes de farmácias e 
para áreas administrativas, especificando quando estas medidas serão tomadas ou o que as têm impedido. 
 
REQUERIMENTO Nº 285 - Requer que o Sr. Chefe do Executivo informe se há possibilidade de se realizar 
parceria com a Santa Casa de Misericórdia e Asilo dos Pobres de Batatais para a realização de cirurgias de 
catarata. 
 
REQUERIMENTO Nº 286 - Objetiva que o Sr. Prefeito informe se há previsão para realizar a revisão nos 
aparelhos de radiografia da Rede Pública de Saúde e o conserto naqueles existentes na UPA - Unidade de 
Pronto Atendimento “José Antônio da Silva Neto (Zé da Farmácia)” e no Ambulatório Central de Especialidades 
“Egydio Ricco”, especificando quando e como se dará esta ação. 
 
REQUERIMENTO Nº 304 - Visa que o Sr. Prefeito Municipal informe se há planejamento para contratar 
psicólogos para atender na Rede Pública de Saúde, bem como quando pretende direcionar esses 
atendimentos para as Unidades Básicas de Saúde (UBS). 
 
REQUERIMENTO Nº 314 - Requer que o Sr. Prefeito Municipal informe se houve revisão nos consultórios 
odontológicos da Rede Pública, esclarecendo ainda, sobre a licitação de materiais odontológicos, se já foi 
concluída, bem como se já fizeram a aquisição e, neste caso, informar o que adquiriram. 
 
REQUERIMENTO Nº 330 - Busca que o Sr. Prefeito Municipal informe se existe planejamento para realizar 
contratações ou concurso público, visando repor a defasagem de servidores da Secretaria de Assistência 
Social e Cidadania, inclusive dos CRAS’s e CREAS, especificando, neste caso, quando e como será efetivada 
esta ação, bem como que esclareça para quando está prevista a reposição das máscaras e dos aventais de 
proteção aos servidores desta área. 
 



REQUERIMENTO Nº 341 - Questiona o Sr. Prefeito Municipal se consta no cronograma da Administração, a 
realização de palestras motivacionais e de cursos sobre atendimento ao público, voltados para os servidores 
municipais, esclarecendo em caso afirmativo, quando serão efetivadas estas providências, ou do contrário, 
explicar os motivos que impedem. 
 
REQUERIMENTO Nº 356 - Questiona o Sr. Chefe do Executivo sobre providências quanto aos casos de 
desobediência ao atendimento das notificações dirigidas aos proprietários de imóveis, relacionadas à limpeza, 
poda e manutenção de seus terrenos. 
 
REQUERIMENTO Nº 376 - Objetiva que o Sr. Prefeito Municipal informe se consta no cronograma da 
Administração a instalação de ventiladores na recepção da UPA - Unidade de Pronto Atendimento “José 
Antônio da Silva Neto (Zé da Farmácia)” e, também, a pintura das paredes da sala de espera. 
 
REQUERIMENTO Nº 381 - Busca que o Sr. Prefeito Municipal informe, a respeito do Lago Artificial “Ofélia 
Borges Silva Alves”, a previsão para o término das obras de desassoreamento, a fase em que se encontra o 
processo para liberar a exploração dos quiosques, e ainda, se consta, no cronograma da Administração, a 
limpeza do local aos finais de semana, principalmente, na região do parquinho. 
 

 

– 2022 – 
 
 
REQUERIMENTO Nº 426 - Requisita informações ao Sr. Prefeito Municipal, a respeito das obras 
antienchentes, realizadas na Avenida Quatorze de Março, quanto a estudo objetivando saber o porquê não 
deram resultado, bem como sobre falha na realização do projeto ou na execução da obra, ou em ambos, 
especificando o que se pretende fazer para solucionar o problema de enchente no local e, também, 
esclarecendo o valor das verbas recebidas e aquelas que a Prefeitura disponibilizou na execução daquela 
obra. 
 
REQUERIMENTO Nº 431 - Busca que o Sr. Prefeito Municipal informe, a respeito da Covid-19, 
especificamente em crianças de 05 a 12 anos, a quantidade a serem vacinadas no Município, o número de 
casos confirmados da doença, desde o início da pandemia, especificando, também, o número de internações 
em ambulatório e em UTI, bem como se ocorreu registro de algum óbito, causado pela doença. 
 
REQUERIMENTO Nº 432 - Para que o Sr. Prefeito Municipal informe quais medidas já foram tomadas, após a 
reunião realizada no dia 07 de janeiro, deste ano, com o Chefe de Gabinete e Vereadores, a respeito de 
reclamações recorrentes a serem verificadas e solucionadas, quanto aos serviços da UPA - Unidade de Pronto 
Atendimento “José Antônio da Silva Neto (Zé da Farmácia)”, quais estão ainda em andamento e quais estão 
tendo dificuldades em ser solucionadas, apontando-nos os motivos. 
 
REQUERIMENTO Nº 459 - Tem por finalidade que o Sr. Prefeito Municipal informe se será instalado 
equipamento de PABX na UPA - Unidade de Pronto Atendimento “José Antônio da Silva Neto (Zé da 
Farmácia)”. 
 
REQUERIMENTO Nº 460 - Questiona o Sr. Chefe do Executivo se consta no cronograma da Administração a 
instalação de ventiladores na sala de espera da UPA - Unidade de Pronto Atendimento “José Antônio da Silva 
Neto (Zé da Farmácia)”, realizar a manutenção das infiltrações e a pintura das paredes que estão emboloradas, 
esclarecendo, quando serão realizados estes serviços ou, explicar os motivos que impedem tais providências. 
 
REQUERIMENTO Nº 461 - Indaga o Sr. Prefeito Municipal se há previsão de se afixar placas na entrada e na 
sala de espera da UPA - Unidade de Pronto Atendimento “José Antônio da Silva Neto (Zé da Farmácia)”, 
proibindo a entrada de animais no local, bem como em todas as Unidades de Saúde do Município, 
esclarecendo, em caso negativo, o que impede esta providência. 
 
REQUERIMENTO Nº 497 - Requer que o Sr. Prefeito Municipal informe se consta no cronograma de serviços 
da Administração, a realização de limpeza geral no Cemitério Municipal da Saudade, especificando, em caso 
afirmativo, quando será efetivada esta medida. 



 
REQUERIMENTO Nº 544 - Visa que o Sr. Chefe do Executivo informe qual a previsão para repor toda a 
iluminação da Praça Waldemar Spina, localizada no Jardim São José. 
 
REQUERIMENTO Nº 545 - Objetiva que o Sr. Prefeito Municipal informe para quando está prevista a reposição 
da iluminação da Praça Lázaro Laurato, localizada no Bairro Santo Antonio. 
 
REQUERIMENTO Nº 550 - Questiona o Sr. Chefe do Executivo sobre o serviço de limpeza, retirando o lixo, 
entulho e outros detritos, da calçada da Rua João Nardi, no Bairro Portal da Cachoeira, esclarecendo quando 
essa ação será realizada ou apontando o que a impossibilita. 
 
REQUERIMENTO Nº 551 - Busca informações do Sr. Prefeito Municipal quanto a melhoria da iluminação 
pública na Praça Suzana Tomazela de Oliveira, localizada no Conjunto Habitacional Dom Romeu Alberti, com a 
implantação de mais lâmpadas e a substituição das queimadas, bem como sobre reparo do seu calçamento e a 
troca dos bancos quebrados. 
 
REQUERIMENTO Nº 581 - Objetiva que o Sr. Prefeito Municipal informe se consta, no cronograma de serviços 
da Administração, a substituição das lâmpadas queimadas das instalações do Ambulatório Central de 
Especialidades “Egydio Ricco”. 
 
REQUERIMENTO Nº 588 - Para que o Sr. Prefeito Municipal informe se já foi realizado o processo licitatório 
objetivando a compra de materiais odontológicos para a confecção de próteses, esclarecendo se há previsão 
para essa compra e entrega ou, do contrário, que aponte os motivos. 
 
REQUERIMENTO Nº 608 - Visa que o Sr. Chefe do Executivo informe se consta no cronograma da 
Administração o fornecimento de uniformes adequados (roupas, botas e luvas) para os coletores de lixo do 
Município, esclarecendo, em caso afirmativo, quando será realizada esta entrega ou, do contrário, explicar os 
motivos que impedem esta providência. 
 
REQUERIMENTO Nº 621 - Para que o Sr. Chefe do Executivo informe se será realizada vistoria objetivando 
verificar se existem telhas quebradas ou calhas entupidas e, o posterior conserto, eliminando as infiltrações no 
CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial “Dr. Wilson Newton Barbosa”, bem como se realizará o reparo das 
portas e do portão de entrada e a pintura das paredes emboloradas, esclarecendo, quando ou, do contrário, 
explicar os motivos que impedem tais providências. 
 
REQUERIMENTO Nº 658 - Questiona o Sr. Prefeito Municipal se pretende disponibilizar, nas contas de água e 
esgoto que serão entregues nas residências no mês de setembro, mensagem sobre a importância de evitar 
queimadas ou, veicular tal informação nas rádios. 
 
REQUERIMENTO Nº 659 - Para que o Sr. Prefeito Municipal informe se pretende instalar pontos de descarte 
de recicláveis na região do Bairro Chácaras São Luis, esclarecendo caso afirmativo, quando será realizada 
esta ação. 
 
REQUERIMENTO Nº 684 - Indaga o Sr. Chefe do Executivo sobre a propriedade do imóvel, localizado na 
Praça Barão do Rio Branco (antigo Sesi), esclarecendo, ainda, se a Prefeitura pode ou pretende utilizá-lo, 
neste caso, como e quando ou, do contrário, justificar os motivos que impedem esta providência. 
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REQUERIMENTO Nº 824 - Solicita ao Sr. Prefeito Municipal que informe se há previsão de contratar 
profissionais de segurança para atuar na UPA - Unidade de Pronto Atendimento “José Antônio da Silva Neto 
(Zé da Farmácia)”, pelo período de 24 horas por dia. 
 



REQUERIMENTO Nº 825 - Questiona o Sr. Chefe do Executivo se será instalado equipamento de PABX na 
UPA - Unidade de Pronto Atendimento “José Antônio da Silva Neto (Zé da Farmácia)”, especificando, em caso 
afirmativo, quando será efetivada esta ação ou, do contrário, apontar o motivo de sua impossibilidade. 
 
REQUERIMENTO Nº 826 - Objetiva que o Sr. Prefeito Municipal informe se pretende deslocar o dentista e 
atendente da UBS “Dr. José Vinícius de Figueiredo Moura” para realizar os atendimentos no Ambulatório 
Central de Especialidades “Egydio Ricco”, enquanto aquela unidade estiver em reforma, especificando, a partir 
de quando ou, do contrário, apontar os motivos. 
 
REQUERIMENTO Nº 904 - Para que o Sr. Chefe do Executivo informe se tem previsão de asfaltar a Rua 
Comendador Justino Dias de Morais, no Distrito Industrial "Ermelindo Dias de Morais", que faz divisa com a 
Rodovia Estadual Dr. Altino Arantes, esclarecendo, caso afirmativo, para quando está prevista esta ação. 
 
REQUERIMENTO Nº 920 - Para que o Senhor Chefe do Executivo informe se consta no cronograma de 
serviços da Administração, a implantação de redutores de velocidade, por toda a extensão da Avenida 
Quatorze de Março, caso afirmativo, quando esta medida será efetivada ou especificar os motivos que a 
impede. 
 
REQUERIMENTO Nº 921 - Solicita ao Senhor Prefeito que informe se há estudos objetivando colocar mais 
uma ACD (Auxiliar de Consultório Dentário) no Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, esclarecendo 
para quanto está prevista esta ação ou, do contrário, que aponte o que obsta. 
 
REQUERIMENTO Nº 922 - Objetiva que o Senhor Chefe do Executivo informe quais dias da semana a auxiliar 
de limpeza presta serviço no CEO - Centro de Especialidades Odontológicas, especificando, também, se 
pretende disponibilizar uma servidora para a realização diária desse importante serviço, na referida Unidade. 
 
REQUERIMENTO Nº 923 - Questiona o Senhor Prefeito como ocorrem as reposições de materiais 
odontológicos de todas especialidades da área, incluindo laboratórios de próteses, especificando qual o prazo 
para a reposição, se tem faltado materiais e, neste caso, os motivos e as ações que pretende adotar para 
sanar esta questão. 
 
REQUERIMENTO Nº 924 - Visa que o Senhor Chefe do Executivo informe se consta no cronograma de 
serviços da Administração priorizar o corte de grama nas escolas e unidades de saúde do Município, 
esclarecendo, caso afirmativo, como será realizada esta ação ou, do contrário, especificar os motivos que 
impedem dar prioridade para esses locais. 
 

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

 

 

Moção aprovada: 
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MOÇÃO Nº 046 - Registra Moção de Aplausos ao Senhor Tarcísio Gomes de Freitas por seus relevantes 
serviços prestados à frente do Ministério da Infraestrutura. 
 

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

Batatais, 20 de Abril de 2023. 

 

Departamento de Assistência Legislativa 



 

 


