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

VEREADORA ANDRESA DA SILVA FURINI (ANDRESA FURINI) 
 

 

 

Indicações deferidas: 
 

 

– 2021 – 
 

 
INDICAÇÃO Nº 093 - Pleiteia ao Sr. Chefe do Executivo viabilizar a destinação, por meio de doação, de dois a 
três terrenos de cada novo loteamento do Município para pessoas necessitadas, estabelecendo o critério 
social. 
 
INDICAÇÃO Nº 096 - Objetiva do Sr. Chefe do Executivo a implantação de uma UTIN - Unidade de Tratamento 
Intensivo Neonatal em Batatais. 
 
INDICAÇÃO Nº 097 - Visa que o Sr. Chefe do Executivo estude a possibilidade, em conjunto com a Secretaria 
Municipal de Saúde, de incluir os garis nos grupos prioritários para vacinação contra a Covid-19. 
 
INDICAÇÃO Nº 145 - Pleiteia ao Sr. Prefeito Municipal a possibilidade de implantar um albergue temporário 
(república) para receber os moradores de rua do Município. 
 
INDICAÇÃO Nº 183 - Busca do Sr. Prefeito Municipal estudos, através da Secretaria Municipal de Assistência 
Social e Cidadania, visando contactar as redes de supermercados do Município, a fim de viabilizar parceria 
público-privada, para a aquisição de cestas básicas por um preço melhor, destinadas a pessoas vulneráveis, 
devidamente cadastradas. 
 
INDICAÇÃO Nº 184 - Indica ao Sr. Prefeito que realize estudo visando disponibilizar e priorizar os catadores de 
materiais recicláveis, para receberem as doses “xepas” da vacina contra a Covid-19, aquelas que sobram 
durante a vacinação diária, seja por ausência daqueles agendados ou outros motivos. 
 
INDICAÇÃO Nº 196 - Propõe que o Sr. Prefeito Municipal determine, através do Departamento de Cultura, 
executar projetos “online” visando levar entretenimento para a população, sem descumprir o protocolo e as 
medidas sanitárias de prevenção à Covid-19. 
 
INDICAÇÃO Nº 253 - Para que o Sr. Chefe do Executivo estude providências visando usar a verba de 100 mil 
reais, proveniente de Emenda Parlamentar, do Deputado Estadual Dirceu Dalben, para ajudar a custear o 
mutirão para realizar cirurgias de cataratas. 
 
INDICAÇÃO Nº 262 - Propõe que o Sr. Prefeito Municipal determine uma ampla divulgação do número do 
telefone, da Ouvidoria Interna da Saúde, à população. 
 
INDICAÇÃO Nº 285 - Pleiteia junto ao Sr. Chefe do Executivo a substituição dos dois ônibus que fazem o 
transporte de pacientes para tratamento médico em Ribeirão Preto, por outros que sejam equipados com 
banheiro e ar condicionado. 

 

– 2022 – 
 

 
 
INDICAÇÃO Nº 387 - Pleiteia providências do Sr. Chefe do Executivo visando a realização de reforma na sala 
de recepção da UPA - Unidade de Pronto Atendimento “José Antônio da Silva Neto (Zé da Farmácia)”. 



 
INDICAÇÃO Nº 399 - Indica ao Sr. Chefe do Executivo o desenvolvimento de projeto visando melhorias no 
Bosque Municipal “Dr. Alberto Gaspar Gomes”, posto que o local se encontra em situação de risco com 
animais e mato grande. 
 
INDICAÇÃO Nº 416 - Para que o Sr. Prefeito Municipal determine providências objetivando que o Município de 
Batatais sedie uma das etapas da Copa São Paulo de Ciclismo. 
 
INDICAÇÃO Nº 424 - Solicita do Sr. Prefeito Municipal a contratação de estagiários, para prestarem serviços 
administrativos nas Unidades Básicas de Saúde, na UPA - Unidade de Pronto Atendimento “José Antônio da 
Silva Neto (Zé da Farmácia)”, no Ambulatório de Especialidades "Egydio Ricco", bem como em outros setores 
da saúde. 
 
INDICAÇÃO Nº 432 - Para que o Sr. Presidente da Câmara estude a possibilidade de instalar sistema de 
energia fotovoltaica no prédio da Câmara Municipal de Batatais. 
 
INDICAÇÃO Nº 449 - Objetiva que o Sr. Chefe do Executivo publique uma relação dos convocados dos 
concursos públicos da Administração Municipal no site da Prefeitura, de forma simplificada, mantendo-a 
atualizada. 
 
INDICAÇÃO Nº 469 - Indica ao Sr. Chefe do Executivo que providencie a roçada do mato, limpeza e 
manutenção do Centro Náutico "Engenheiro Carlos Zamboni". 
 

 

– 2023 – 
 

 
 
INDICAÇÃO Nº 549 - Objetiva que o Sr. Chefe do Executivo envie a relação, atualizada, de servidores da 
Prefeitura Municipal de Batatais, constando os nomes, cargos, contatos, local onde estão lotados e forma de 
admissão. 
 

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

 

 

Requerimentos deferidos: 
 

 

– 2021 – 
 

 

 
REQUERIMENTO Nº 112 - Parabeniza o Sr. Luciano Patrocínio dos Reis, representante do “Grupo Ajudar 
Sempre Sem Fronteiras”, extensivo a toda a equipe, pela relevante contribuição ao Município, ao Estado de 
São Paulo e ao Brasil, através do desenvolvimento de ações de ajuda humanitária, inclusive na luta contra a 
pandemia da Covid-19. 
 
REQUERIMENTO Nº 177 - Parabeniza a equipe do Rotaract Club de Batatais, pela homenagem realizada em 
comemoração ao “Dia da Mulher”, intitulada “Mulheres da Nossa Terra”. 
 
REQUERIMENTO Nº 307 - Parabeniza o Sr. Antônio Cesar Trovo Cintra, pela ajuda no combate ao incêndio, 
no Bairro Alto da Bela Vista e, também, pela distribuição de água, suco e alimentos para a equipe que estava 
trabalhando no local. 
 



REQUERIMENTO Nº 338 - Parabeniza a Diretoria da Torcida Fiel Batatais, extensivo à equipe e 
colaboradores, pela realização da Festa das Crianças, no último dia 12 de outubro, na praça do Bairro Dom 
Romeu Alberti, contando com, aproximadamente, 250 crianças, além de pais e responsáveis. 
 

 

– 2022 – 
 

 

 
REQUERIMENTO Nº 391 - Congratula com Leona Albuquerque, por ter sido Eleita Rainha LGBTQIA+, do 
Carnaval de São Paulo 2022, Concurso realizado no último domingo, dia 23 de janeiro, na Cidade de São 
Paulo. 
 
REQUERIMENTO Nº 463 - Parabeniza a Sra. Sandra Frascá, pela apresentação na edição do Programa “The 
Voice +”, transmitido pela Rede Globo de Televisão, no dia 13 de fevereiro do corrente ano. 
 
REQUERIMENTO Nº 464 - Cumprimenta o Nuapi Batatais - Núcleo de Aprendizagem Princesa Isabel, na 
pessoa do Sr. Gabriel Oliveira, extensivo aos demais colaboradores, pelo Projeto “Nossos Carnavais”, que 
realizou exposição comemorativa pelos 15 anos do Nuapi e 70 anos da Sociedade Beneficente e Recreativa 
Princesa Isabel, ocasião em que resgatou as memórias dos Carnavais de Rua do Município. 
 
REQUERIMENTO Nº 507 - Cumprimenta os idealizadores e produtores do documentário “996 Mil Sonhos 
Inacabados - A História do Hospital do Câncer de Batatais”, na pessoa do Sr. Michel Nazar, extensivo a toda 
equipe e colaboradores, pelo lançamento do documentário, ocorrido no dia 14 de março de 2022, no Cine 
Batatais. 
 
REQUERIMENTO Nº 542 - Parabeniza os integrantes das Escolas de Samba de Batatais: Sr. Marcos Teixeira, 
pela sua participação no Carnaval de Rua do Rio de Janeiro no Sambódromo Marquês de Sapucaí e Srs. 
Justino Melo, Leona Albuquerque, Adriano Almeida, Murilo Galerani e Vítor Barbosa, pelas participações no 
Carnaval de Rua de São Paulo, no Sambódromo Anhembi. 
 
REQUERIMENTO Nº 572 - Cumprimenta o Centro Universitário Claretiano, na pessoa do Reverendíssimo Sr. 
Pe. Luiz Claudemir Botteon, pela realização da palestra "online", referente à violência contra a mulher e 
feminicídio, ministrada pela Profª. Dra. Alice Bianchini, cumprimentando-a também por sua atuação nessa área. 
 
REQUERIMENTO Nº 617 - Cumprimenta a Empresa Valmaq  - Máquinas e Equipamentos para 
Processamento de Alimentos, na pessoa do Sr. Omar José Valentini, extensivo aos filhos e aos colaboradores, 
pela participação na Fispal Tecnologia 2022. 
 
REQUERIMENTO Nº 668 - Envia cumprimentos à Coordenadora da Área da Saúde da APAE – Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcionais de Batatais, Sra. Laila Fernanda de Azevedo dos Santos, bem como ao 
psicólogo da instituição, Sr. Gabriel Mani Nascimento, pelas atuações na “Semana Nacional da Pessoa com 
Deficiência Intelectual”, que aconteceu entre os dias 21 e 28 de agosto de 2022, bem como pela entrevista 
concedida à TV Batatais. 
 
REQUERIMENTO Nº 767 - Envia cumprimentos à Clínica Médica e Odontológica Amor Saúde Batatais Ltda, 
nas pessoas dos proprietários Sr. Ícaro Vilar Mota Guimarães e Sra. Isabella Salvador Santana Ponce, bem 
como ao Gerente da Unidade, Sr. Carlos Ponce Junior e ao Coordenador da Unidade, Sr. Richard Hendrick E. 
Martins, extensivo a todos os colaboradores, pela inauguração das novas instalações na Rua Celso Garcia, nº 
224, no Centro. 
 

 

– 2023 – 
 

 

 



REQUERIMENTO Nº 786 - Cumprimenta a nova Diretoria e Reitoria do Centro Universitário Claretiano, do 
Colégio São José e Fundação Claret de Batatais, pelas posses ocorridas em 18 de janeiro de 2023. 
 
REQUERIMENTO Nº 880 - Cumprimenta o Corpo de Bombeiros Militar, sediado no Município de Batatais, 
enviando ao responsável e à toda a corporação os cumprimentos desta Casa de Leis pelo início de suas 
operações na Cidade e desejando êxito na execução desta nobre missão que exercem. 
 
REQUERIMENTO Nº 941 - Visa que o Senhor Prefeito informe se existe previsão para a implantação do 
Programa “Escola da Inteligência” nas instituições de ensino público e particular do Município, especificando 
para quando está previsto instituir este Programa ou que aponte os motivos que impossibilitam esta ação. 
 
REQUERIMENTO Nº 942 - Questiona o Chefe do Executivo sobre a criação de uma farmácia de manipulação 
municipal, especificando onde será instalada e para quando está prevista esta implantação ou que justifique na 
impossibilidade. 
 

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

 

 

Requerimentos aprovados: 
 

 

– 2021 – 
 

 
REQUERIMENTO Nº 045 - Objetiva que o Sr. Prefeito Municipal informe se há lixeiras ecológicas (coleta 
seletiva) disponíveis e suficientes no Município, especificando, ainda, se tem previsão de instalar novas, 
inclusive na Avenida José Basílio Zanetti, defronte à Padaria Ottawa, no Bairro Jardim Canadá. 
 
REQUERIMENTO Nº 047 - Tem por finalidade que seja criada uma Comissão Especial, composta por 05 
(cinco) membros, pelo prazo de 180 dias, visando estudos acerca da regularização dos Distritos Industriais 
“Ermelindo Dias de Morais”, “Rudolf Kamensek” e “Parque Têxtil Elza Hipoliti Krempel”. 
 
REQUERIMENTO Nº 063 - Requer que o Sr. Prefeito Municipal informe se o Programa “Ronda Maria da 
Penha”, efetuado pela Guarda Civil Municipal, tem previsão de ser realizado exclusivamente por mulheres, 
esclarecendo, em caso afirmativo, quando será efetivada esta medida ou, do contrário, que aponte os motivos 
que impedem tal ação. 
 
REQUERIMENTO Nº 094 - Objetiva que o Sr. Prefeito Municipal informe se a Administração pretende instituir 
um programa de agendamento telefônico de consultas médicas, bem como para a entrega domiciliar gratuita 
de medicamentos de uso contínuo, às pessoas idosas e aquelas com deficiência, usuárias do Sistema Único 
de Saúde (SUS), especificando, em caso afirmativo, como e quando iniciará ou, do contrário, que aponte os 
motivos. 
 
REQUERIMENTO Nº 095 - Visa que o Sr. Chefe do Executivo informe se existe um levantamento a respeito 
dos Centros Comunitários do Município, constando a situação dos mesmos com relação aos documentos 
necessários para atuarem e apontando aqueles que estão regulares e os que não estão, e, na existência, que 
envie, para esclarecimentos ou, no caso de não haver este levantamento, esclarecer se poderá realizá-lo. 
 
REQUERIMENTO Nº 096 - Questiona o Sr. Prefeito Municipal se é obrigatória a apresentação da DVA - 
Declaração de Vacina Atualizada e da Carteira de Vacinação, emitida pela Secretaria de Saúde, no ato da 
matrícula ou rematrícula de alunos na Rede Municipal de Ensino, ou se há previsão de adotar esta medida e, 
caso contrário, apontar o que a impossibilita. 
 
REQUERIMENTO Nº 126 - Objetiva que o Sr. Prefeito Municipal informe se consta, no cronograma da 
Administração, a regulamentação da atividade de motoboy, esclarecendo, em caso afirmativo, quando efetivará 
tal iniciativa ou, do contrário apontar os motivos que a impede. 



 
REQUERIMENTO Nº 127 - Busca que o Sr. Chefe do Executivo encaminhe, para esclarecimentos, a relação, 
contendo o nome e data de admissão, dos Corregedores e dos Comissionados da Guarda Civil Municipal 
“Lincoln Braga”. 
 
REQUERIMENTO Nº 128 - Para que o Sr. Chefe do Executivo informe em quais setores foi implantado o ponto 
eletrônico, especificando o motivo de não ter instalado nos demais e indicando quando pretende efetivar esta 
providência em toda a Administração Municipal. 
 
REQUERIMENTO Nº 130 - Solicita que o Sr. Prefeito Municipal informe o efetivo da Guarda Civil Municipal que 
está atuando no horário comercial, esclarecendo, ainda, se os mesmos estão recebendo jornada especial. 
 
REQUERIMENTO Nº 174 - Tem por finalidade que o Sr. Prefeito Municipal informe se existe alguma ação 
destinada ao tratamento pós Covid-19, em pacientes que apresentam sequelas, esclarecendo caso positivo, 
quais e como são realizados, ou caso negativo, especificar se pretende implantar, quando e como se efetivará 
ou apontar os motivos que impedem esta importante iniciativa. 
 
REQUERIMENTO Nº 183 - Para que o Sr. Prefeito Municipal informe, com relação aos imóveis alugados pela 
Administração Municipal, a média mensal gasta, especificando o mês e ano que vai vencer cada contrato, a 
destinação dos imóveis, indicando a Pasta respectiva, esclarecendo, ainda, se há projetos visando a redução 
destas despesas, especificando neste caso quais são. 
 
REQUERIMENTO Nº 216 - Objetiva que o Sr. Chefe do Executivo informe quem são os membros do SESMT - 
Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, bem como da CIPA - 
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes da Administração Municipal. 
 
REQUERIMENTO Nº 217 - Questiona o Sr. Chefe do Executivo a quantidade de pessoas que faleceram após 
terem recebido a vacina contra a Covid-19, especificando a marca da vacina aplicada. 
 
REQUERIMENTO Nº 218 - Indaga ao Sr. Prefeito Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, a 
respeito dos testes de Covid-19 no Município, a média diária de testagem, bem como, além dos parceiros, 
como o Sindicato Rural e o Instituto Butantan, se há outros que colaboraram com esta ação, em caso 
afirmativo, especificar quais foram e também, quantos testes foram feitos por cada parceiro. 
 
REQUERIMENTO Nº 227 - Tem por finalidade que o Sr. Chefe do Executivo informe onde estão os 750 
bloquetes que foram retirados da Avenida Doutor Oswaldo Scatena. 
 
REQUERIMENTO Nº 228 - Questiona o Sr. Chefe do Executivo, quanto às máquinas de marcenaria, quais 
suas condições, onde e quando têm sido utilizadas, se estão sendo usadas nos finais de semana e para quais 
serviços, esclarecendo, ainda, onde estão as vigas de madeira e os assoalhos retirados do fosso do Teatro 
Municipal “Fausto Bellini Degani” e qual destinação foi ou será dada a eles. 
 
REQUERIMENTO Nº 230 - Visa que seja oficiado ao Presidente da ACE - Associação Comercial e Empresarial 
de Batatais para que, juntamente com sua Diretoria, informe se há estudos e intenções no sentido de se criar, 
no Município, o Observatório Social, esclarecendo em caso afirmativo, como ocorrerá e para quando está 
prevista esta ação ou, caso contrário, que justifique os motivos. 
 
REQUERIMENTO Nº 231 - Solicita do Sr. Prefeito Municipal que encaminhe para esclarecimentos, a 
documentação do Centro Comunitário “Mauro Bonvini”, situado no Bairro Alto da Bela Vista, quer esteja em dia 
ou a organizar. 
 
REQUERIMENTO Nº 244 - Visa que o Sr. Prefeito Municipal informe se consta no cronograma de serviços da 
Administração, a verificação e manutenção na parte elétrica da UPA - Unidade de Pronto Atendimento “José 
Antônio da Silva Neto (Zé da Farmácia)”, esclarecendo, ainda, se estão incluídas nesta, a substituição das 
lâmpadas queimadas e a instalação de outras onde não há, bem como que especifique quando serão 
efetivadas as medidas ou, que aponte os motivos que impedem tais providências. 
 



REQUERIMENTO Nº 245 - Tem por finalidade que o Sr. Prefeito Municipal informe se é designado servidor 
para substituir aquele que entra de férias, em todos os setores da Administração, visando a dar 
prosseguimento aos processos e serviços, esclarecendo, caso contrário, os motivos. 
 
REQUERIMENTO Nº 251 - Questiona o Sr. Chefe do Executivo sobre a demanda, em especialidades, na Rede 
Municipal de Saúde, bem como, que esclareça quais medidas serão tomadas para repor os médicos que 
deixaram a rede pública, especificando, ainda, quais especialidades estão disponíveis e as que não 
disponibilizam profissionais para atendimento, apontando os motivos que impedem de oferecer todas as 
especialidades de saúde. 
 
REQUERIMENTO Nº 274 - Requisita informações ao Sr. Chefe do Executivo sobre a criação de um centro de 
consultas e informação para qualificar as empresas familiares, visando oferecer auxílio por meio de 
profissionais de diferentes áreas, com a finalidade de estimular o crescimento destas pequenas empresas. 
 
REQUERIMENTO Nº 275 - Visa que o Sr. Prefeito Municipal informe o planejamento realizado pela 
Administração Municipal, visando a divulgação da Estância Turística de Batatais, com o objetivo de atrair 
turistas, especificando, caso não haja este planejamento, os motivos que impedem que seja desenvolvido. 
 
REQUERIMENTO Nº 276 - Busca que o Sr. Prefeito Municipal informe, com relação aos servidores que 
trabalham na coleta de lixo, quais são os EPI’s utilizados, se estes são fornecidos pela Administração e se 
atendem às normas de segurança, bem como se praticam ginástica laboral, esclarecendo, em caso negativo, 
os motivos e quando pretende providenciar tais equipamentos e atividade. 
 
REQUERIMENTO Nº 282 - Questiona o Sr. Chefe do Executivo sobre a realização de mutirão para cirurgias de 
catarata. 
 
REQUERIMENTO Nº 299 - Questiona o Sr. Prefeito Municipal se há previsão para o retorno das aulas de 
hidroginástica, no Centro Esportivo “Professor Joaquim Amaury de Figueiredo” (CEJAF), localizado no Jardim 
Simara, esclarecendo, em caso afirmativo, quando pretende efetivar esta medida. 
 
REQUERIMENTO Nº 303 - Tem por finalidade que o Sr. Chefe do Executivo informe se a administração 
disponibilizará sinal de internet wi-fi, com acesso para a população, esclarecendo, em caso afirmativo, quando 
será realizada esta medida. 
 
REQUERIMENTO Nº 313 - Requisita informações ao Sr. Chefe do Executivo a respeito de bombas d’água, 
quanto à quantidade, especificações, manutenções e dívidas. 
 
REQUERIMENTO Nº 315 - Tem por finalidade que o Sr. Chefe do Executivo informe o número de 
atendimentos, mês a mês, referente ao ano de 2021, na fisioterapia do Município, especificando qual o local de 
atendimento e, na existência de custo, que os especifique. 
 
REQUERIMENTO Nº 327 - Busca que o Sr. Prefeito Municipal informe quantos proprietários de terrenos foram 
notificados e autuados neste ano, em razão de não procederem a limpeza de seus imóveis, esclarecendo, 
ainda, se foram multados e se a fiscalização tem sido eficaz para evitar a reincidência desses proprietários. 
 
REQUERIMENTO Nº 357 - Indaga o Sr. Prefeito Municipal sobre o cronograma para cumprimento do 
estabelecido pela Portaria GM/MS nº 3317/2020, do Ministério da Saúde, que fixa o valor do incentivo 
financeiro federal de custeio referente aos Agentes Comunitários de Saúde. 
 
REQUERIMENTO Nº 358 - Visa que o Sr. Prefeito Municipal informe como será feita a inserção e participação 
dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais no Programa “Estratégia Saúde da Família”, esclarecendo ainda, 
quando pretende efetivar tal ação. 
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REQUERIMENTO Nº 433 - Visa que o Sr. Prefeito Municipal informe quais planejamentos e ações estão sendo 
elaborados para diminuir o número de usuários de drogas e de moradores de rua. 
 
REQUERIMENTO Nº 434 - Tem por finalidade que o Sr. Prefeito Municipal informe se consta no cronograma 
da Administração a cobertura do ponto de ônibus, existente na Rodovia Estadual Rio Negro e Solimões (SP–
336), próximo a Chácara Cotrim, esclarecendo, em caso afirmativo, para quando está prevista tal iniciativa. 
 
REQUERIMENTO Nº 436 - Busca que o Sr. Prefeito Municipal informe quais as dificuldades existentes nas 
licitações ou, o que tem impedido a aquisição das lâmpadas, para a substituição nas praças e quadras públicas 
do Município. 
 
REQUERIMENTO Nº 471 - Busca que seja prorrogado, por mais 180 (cento e oitenta) dias, o prazo da 
Comissão Especial, criada de acordo com o Requerimento nº 047/2021, visando estudos acerca da 
regularização dos Distritos Industriais “Ermelindo Dias de Morais” e “Rudolf Kamensek” e Parque Têxtil “Elza 
Hipoliti Krempel”. 
 
REQUERIMENTO Nº 480 - Para que o Sr. Chefe do Executivo informe a respeito da pavimentação da Avenida 
Comendador Justino Dias de Morais, localizada no Distrito Industrial “Ermelindo Dias de Morais”, no trecho que 
não conta com esta benfeitoria, esclarecendo, quando pretende realizar este serviço ou que aponte o que 
impossibilita a sua execução. 
 
REQUERIMENTO Nº 500 - Busca que o Sr. Chefe do Executivo esclareça quando a Administração pretende 
regulamentar o serviço de transporte remunerado privado individual de passageiro como o Uber e outros 
aplicativos de motoristas, informando, também, se já tem previsão para encaminhar Projeto de Lei neste 
sentido. 
 
REQUERIMENTO Nº 501 - Solicita que Sr. Chefe do Executivo informe se consta, no cronograma de serviços 
da Administração, a realização de melhorias na iluminação da Praça Cônego Joaquim Alves e em sua fonte 
luminosa, esclarecendo, em caso afirmativo, para quando está prevista tal iniciativa. 
 
REQUERIMENTO Nº 502 - Questiona o Sr. Prefeito Municipal se há previsão para efetivar o serviço de 
recapeamento nas ruas do Bairro Ouro Verde e, em caso afirmativo, quando pretende realizá-lo. 
 
REQUERIMENTO Nº 512 - Visa que o Sr. Chefe do Executivo informe se há a intenção de oferecer o exame 
de ressonância magnética no Município, esclarecendo caso afirmativo para quando ou, do contrário, que 
justifique. 
 
REQUERIMENTO Nº 513 - Requer que o Sr. Chefe do Executivo informe quais ações o Município pretende 
realizar no mês de maio e, principalmente no dia 12, por ocasião do “Dia de Conscientização e Enfrentamento 
à Fibromialgia”, instituído por meio da Lei nº 3.575/2019. 
 
REQUERIMENTO Nº 514 - Objetiva que o Sr. Prefeito Municipal informe se está prevista a substituição das 
lâmpadas queimadas do Centro Esportivo “Professor Joaquim Amaury de Figueiredo”, localizado no Parque 
Residencial Simara, explicando, em caso afirmativo, qual a previsão ou, do contrário, os motivos que impedem 
esta providência. 
 
REQUERIMENTO Nº 515 - Solicita que o Sr. Chefe do Executivo informe se a Administração tem a intenção de 
investir no turismo do Município, por meio do ciclismo, esclarecendo, em caso afirmativo, quais ações pretende 
implantar e para quando estão previstas. 
 
REQUERIMENTO Nº 522 - Para que o Sr. Chefe do Executivo informe se tem intenção de voltar a 
disponibilizar nas UBS’s, as vacinas de rotina, as quais, atualmente, estão em apenas um local, esclarecendo 
quando pretende determinar esta medida ou, do contrário, que aponte os motivos. 
 
REQUERIMENTO Nº 523 - Indaga o Sr. Chefe do Executivo sobre parcerias com entidades do Município, a fim 
de disponibilizar mais vagas nas creches, esclarecendo, quando pretende concretizar esta ação ou, do 
contrário, explicar os motivos. 
 



REQUERIMENTO Nº 538 - Questiona o Sr. Chefe do Executivo se já iniciaram as contratações de servidores, 
determinadas por ordem judicial, de 99 cargos do Concurso Público, esclarecendo, caso afirmativo, a 
quantidade até o momento e quais ou, do contrário, especificar para quando está prevista esta ação. 
 
REQUERIMENTO Nº 549 - Que seja criada uma Comissão Especial, pelo prazo de 90 dias, composta por 03 
membros, com a finalidade de estudos e acompanhamento do repasse orçamentário do Executivo, para a 
Associação dos Estudantes de Batatais. 
 
REQUERIMENTO Nº 558 - Que seja oficiado ao responsável pela Agência Bancária Itaú de Batatais 
solicitando que informe quais providências pretende tomar objetivando cumprir a Lei que limita o tempo para o 
atendimento, bem como que esclareça sobre a possibilidade de adequar o lado de fora da agência, utilizando o 
estacionamento do local, para melhor acomodar e proteger aqueles que aguardam por atendimento, fora do 
banco. 
 
REQUERIMENTO Nº 559 - Visa que o Sr. Chefe do Executivo esclareça qual o planejamento previsto para o 
prédio do Mercado Municipal "Agnaldo Siena", objetivando seu melhor aproveitamento. 
 
REQUERIMENTO Nº 596 - Objetiva que o Sr. Prefeito Municipal informe se serão providenciados uniformes 
aos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias, esclarecendo se há previsão para esta 
implementação ou, do contrário, que aponte os motivos. 
 
REQUERIMENTO Nº 605 - Prorroga, por mais 180 dias, o prazo da Comissão Especial, criada de acordo com 
o Requerimento nº 549/2022, com a finalidade de estudos e acompanhamento do repasse orçamentário do 
Executivo, para a Associação dos Estudantes de Batatais. 
 
REQUERIMENTO Nº 611 - Indaga o Sr. Chefe do Executivo se o Projeto “Cinema Itinerante” será levado para 
os bairros da Cidade, esclarecendo como e quando se dará início a essa iniciativa ou, em caso negativo, o que 
impede esta medida. 
 
REQUERIMENTO Nº 622 - Visa que o Sr. Chefe do Executivo informe como e quando o aumento do piso 
salarial, concedido aos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias, será repassado aos 
servidores de Batatais, esclarecendo ainda, se serão pagos os valores retroativos. 
 
REQUERIMENTO Nº 634 - Requisita informações do Sr. Chefe do Executivo sobre os serviços odontológicos, 
mais precisamente sobre a fila de atendimento para o tratamento de canal e para a prótese dentária removível, 
especificando, tempo de espera, quantidade de dentistas e serviços ofertados. 
 
REQUERIMENTO Nº 635 - Objetiva que o Sr. Prefeito Municipal informe o que se pretende fazer com relação 
às obras de construção do Hospital de Câncer de Batatais que, no momento, estão abrigando moradores de 
rua, que estes estão utilizando os sanitários da UPA prejudicando os pacientes daquela Unidade, especificando 
como será resolvida esta situação. 
 
REQUERIMENTO Nº 672 - Busca a prorrogação, por mais 180 dias, do prazo da Comissão Especial, criada de 
acordo com o Requerimento nº 047/2021, visando estudos acerca da regularização dos Distritos Industriais 
"Ermelindo Dias de Morais" e "Rudolf Kamensek" e Parque Têxtil "Elza Hipoliti Krempel". 
 
REQUERIMENTO Nº 679 - Objetiva que o Sr. Prefeito Municipal informe se o comércio, instituições de ensino 
e de educação especial, bancos, eventos e ações, têm inserido o símbolo mundial dando preferência e 
prioridade àqueles com TEA - Transtorno do Espectro Autista, esclarecendo  quais as orientações, palestras e 
ações referentes ao assunto vêm sendo desenvolvidas na Cidade. 
 
REQUERIMENTO Nº 682 - Para que o Sr. Prefeito Municipal informe quais providências a Administração 
pretende adotar com relação aos eucaliptos localizados em frente à Secretaria Municipal de Assistência Social 
e Cidadania, que estão ameaçados de queda. 
 
REQUERIMENTO Nº 683 - Questiona o Sr. Prefeito Municipal se há planejamento para retirar os bloquetes de 
concreto, localizados em frente ao Teatro Municipal "Fausto Bellini Degani" e, posteriormente, asfaltar este 



local, especificando, neste caso, quando este procedimento será realizado ou, do contrário, apontar o que 
impossibilita esta ação. 
 
REQUERIMENTO Nº 707 - Requer que o Sr. Prefeito Municipal informe quando enviará para apreciação desta 
Casa, a nova reforma administrativa, acordada com os vereadores no ano anterior, bem como que esclareça 
se houve apontamentos do Tribunal de Contas do Estado e, em caso afirmativo, que nos relate quais. 
 
REQUERIMENTO Nº 746 - Objetiva que seja prorrogado, por mais 180 dias, o prazo da Comissão Especial, 
criada de acordo com o Requerimento nº 549/2022, com a finalidade de estudos e acompanhamento do 
repasse orçamentário do Executivo, para a Associação dos Estudantes de Batatais. 
 

 

– 2023 – 
 

 
REQUERIMENTO Nº 814 - Objetiva que o Sr. Chefe do Executivo informe se há estudos com o intuito de  
implantar no Município o programa de telemedicina, especificando como e quando entrará em atividade ou, do 
contrário, apontar os motivos que impedem esta iniciativa. 
 
REQUERIMENTO Nº 828 - Requisita informações do Sr. Chefe do Executivo sobre os serviços odontológicos, 
mais precisamente quanto a fila de atendimento para o tratamento de canal e para a prótese dentária 
removível, especificando, tempo de espera, quantidade de dentistas e serviços ofertados. 
 
REQUERIMENTO Nº 829 - Visa que o Sr. Prefeito Municipal informe o que se pretende fazer com relação às 
obras de construção do Hospital de Câncer de Batatais que, no momento, estão abrigando moradores de rua, 
os quais estão utilizando os sanitários da UPA prejudicando os pacientes daquela Unidade, especificando 
como será resolvida esta situação. 
 
REQUERIMENTO Nº 830 - Objetiva que o Sr. Prefeito Municipal informe se o comércio, instituições de ensino 
e de educação especial, bancos, eventos e ações, têm inserido o símbolo mundial dando preferência e 
prioridade àqueles com TEA - Transtorno do Espectro Autista, esclarecendo quais as orientações, palestras e 
ações referentes ao assunto vêm sendo desenvolvidas na Cidade. 
 
REQUERIMENTO Nº 832 - Para que o Sr. Prefeito Municipal informe a respeito da volta dos aparelhos de raio-
x odontológico para as UBS - Unidades Básicas de Saúde, esclarecendo qual o motivo que impede e a 
previsão para resolver o problema. 
 
REQUERIMENTO Nº 846 - Requer que o Sr. Chefe do Executivo informe se serão realizadas reformas nas 
pistas de skate do Município e se estarão incluídos reparos de superfície, instalação de equipamentos de 
segurança e sinalização adequada, especificando quando ocorrerão, bem como que esclareça se serão 
criadas novas pistas, se estão previstos incentivos à prática do skate, apontando as ações que serão 
efetivadas e, caso não estejam previstas estas providências, explicar os motivos. 
 
REQUERIMENTO Nº 847 - Questiona o Sr. Chefe do Executivo se a Administração tem a intenção de retornar 
o Festival Nacional de MPB, para o calendário de festividades de Batatais, esclarecendo, em caso afirmativo, a 
data prevista para tal realização. 
 
REQUERIMENTO Nº 863 - Tem por finalidade que o Sr. Prefeito Municipal informe se será viabilizada a 
construção de casas populares no Município, esclarecendo, em caso afirmativo, para quando está previsto o 
início das obras e qual a quantidade de casas a serem construídas ou, caso não haja nenhum projeto em 
andamento, especificar quais são os impedimentos que estão dificultando esta ação e, também, quais 
providências a Prefeitura tem tomado para solucionar. 
 
REQUERIMENTO Nº 864 - Objetiva que o Senhor Chefe do Executivo informe se existe previsão para a 
implementação de um sistema de rastreadores nos veículos da frota, especificando, neste caso, como ocorrerá 
e quando será efetivada esta medida ou, do contrário, que aponte os motivos que impedem esta ação. 
 



REQUERIMENTO Nº 865 - Visa que o Sr. Prefeito Municipal informe, com relação ao prédio do Mercado 
Municipal “Agnaldo Siena”, quais são os planejamentos da Administração buscando conceder um melhor 
aproveitamento daquele imóvel, especificando, inclusive, o cronograma de ações e prazos. 
REQUERIMENTO Nº 887 - Visa que o Sr. Chefe do Executivo informe se a Administração tem intenção de 
implantar no Município de Batatais, os "bueiros inteligentes", chamados de "boca de lobo ecológica", 
especificando, caso positivo, quando será realizado este serviço e quais os locais que receberão este 
dispositivo ou, do contrário, apontar os motivos que impedem esta medida. 
 
REQUERIMENTO Nº 888 - Indaga ao Senhor Prefeito Municipal se há planos para utilizar o antigo prédio que 
sediava a Cadeia Municipal, localizado na Avenida Quinze de Novembro, nº 131, especificando, caso 
afirmativo, quais setores ou atividades, serão alocados no local ou, caso não haja planos para utilização do 
prédio, apontar os motivos que impedem a sua utilização. 
 
REQUERIMENTO Nº 889 - Visa que o Sr. Prefeito Municipal informe se há previsão de alterar o itinerário do 
transporte público urbano, para que atenda melhor as pessoas que trabalham nos Bairros Jardim Primavera, 
Jardim Gabriela e Jardim Bandeirantes, esclarecendo, em caso afirmativo, como e quando esta ação se 
efetivará, ou do contrário apontar o que impede. 
 
REQUERIMENTO Nº 914 - Para que o Senhor Chefe do Executivo informe se consta no cronograma de 
atividades da Administração, a instalação de uma “Academia ao Ar Livre” ou “playground” na Praça Ubirajara 
Alves de Freitas, localizada no Bairro São Carlos, esclarecendo quando está prevista esta iniciativa ou quais 
são os motivos que impedem a instalação destes equipamentos no local. 
 
REQUERIMENTO Nº 915 - Objetiva que o Senhor Prefeito Municipal informe se há estudos objetivando 
instalar, em nosso Município, um “playground” para animais de estimação, conhecido como "Parcão", 
especificando, neste caso, como e onde esta benfeitoria seria colocada ou, do contrário, que aponte os motivos 
que impossibilita esta ação. 
 
REQUERIMENTO Nº 916 - Solicita ao Chefe do Executivo que informe se consta, no cronograma da 
Administração, a reposição da iluminação na Praça Lázaro Laurato, localizada atrás do Estádio do Batatais 
Futebol Clube, entre as Ruas Paraná, Fernando Leite Machado e Travessa Capitão José Paulino, no Bairro 
Santo Antônio, esclarecendo para quando está prevista a iniciativa ou apontar o motivo que impede a sua 
realização. 
 

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

 

 

Moções aprovadas: 
 

 

– 2021 – 
 

 
MOÇÃO Nº 001 - Manifesta Apelo ao Sr. Governador do Estado de São Paulo e ao Secretário Estadual de 
Saúde para que revogue a Resolução nº 1, de 4 de janeiro de 2021, que dispõe sobre medidas de restrição 
orçamentária a serem adotadas no corrente ano, referentes a convênios, bem como, contrário ao fim da 
isenção de ICMS para insumos médico-hospitalares. 
 
MOÇÃO Nº 004 - Manifesta Apelo ao Sr. Prefeito Municipal, visando a concretização de legislação autorizando 
o parcelamento dos débitos com tributos municipais (Refis Municipal) aos contribuintes. 
 
MOÇÃO Nº 027 - Tem por objetivo apresentar Moção de Aplausos ao Claretiano - Rede de Educação - Centro 
Universitário de Batatais, reconhecendo a importância do trabalho e dedicação sempre prestados à população, 
inclusive neste momento de pandemia gerada pela Covid-19, em especial pela parceria firmada com a 
Prefeitura Municipal, onde fará o acompanhamento e tratamentos de pacientes acometidos com sequelas em 
razão da doença, de forma gratuita. 



 
MOÇÃO Nº 040 - Registra Moção de Aplausos aos organizadores do “4º Conexidades - Encontro Nacional de 
Parceiros Públicos e Privados”, sediado em Olímpia – São Paulo. 

 

– 2022 – 
 

 
 
MOÇÃO Nº 048 - Manifesta Apelo ao Sr. Governador do Estado de São Paulo, para que seja aplicada à 
categoria de Agente de Apoio Socioeducativo, o índice percentual de reajuste de, pelo menos, 20%, 
equiparando-se àquele concedido às categorias de Segurança Pública e Saúde. 
 
MOÇÃO Nº 052 - Apresenta aplausos à Associação Grupo de Proteção Animal “Novo Caminho”, na pessoa da 
Presidente Francine Bento Cardoso, extensivo a toda Diretoria e voluntários, no ensejo das comemorações do 
mês “Abril Laranja”, pelo brilhante trabalho realizado no Município, com os cuidados aos animais. 

 

– 2023 – 
 

 
 
MOÇÃO Nº 067 - Manifesta Apoio à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, quanto às reivindicações 
junto ao Governo Federal, no sentido de promover a sua revitalização, realizar a adequação do quadro 
funcional e garantir a permanência como uma empresa pública e sólida. 
 

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

Projetos aprovados: 
 

 

– 2021 – 
 
 

PROJ. RESOLUÇÃO Nº 415 - Dispõe sobre a participação da Câmara Municipal de Batatais em curso 
promovido pelo CEAP Brasil - Centro de Estudos da Administração Pública. 
RESOLUÇÃO Nº 355   DATA: 16/06/2021 
 
PROJ. DECRETO LEGISL. Nº 455 - Visa conceder o Título de “Cidadã Batataense”, à Dra. Mara Bou Farraj 
Bueno, pelos relevantes serviços prestados ao Município de Batatais. 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 434  DATA: 09/12/2021 
 

 

– 2022 – 
 
 

 
PROJ. RESOLUÇÃO Nº 419 - Versa sobre a participação da Câmara Municipal de Batatais no “5º 
Conexidades - Encontro Nacional de Parceiros Públicos & Privados”. 
RESOLUÇÃO Nº 359   DATA: 16/02/2022 
 
PROJETO DE LEI Nº 3989 - Institui o "Dia Municipal de Atenção e Conscientização da Saúde Ocular" a ser 
desenvolvido, anualmente, em 10 de julho. 
LEI Nº 3.807    DATA: 14/07/2022 
 
 



 

– 2023 – 
 
 

 
PROJ. DECRETO LEGISL. Nº 470 - Visa a instalação de placa na área externa do prédio da Câmara 
Municipal de Batatais. 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 448  DATA: 05/04/2023 
 

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

 

 

Requerimento de Licença Concedida: 
 

 

– 2022 – 
 

 
REQUERIMENTO Nº 640  - Requer 30 dias de licença, a contar de 06 de setembro do corrente ano, para tratar 
de assuntos particulares. 
 

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

Batatais, 20 de Abril de 2023. 

 

Departamento de Assistência Legislativa 

 

 


