LEGISLATURA 01/01/2017 A 31/12/2020
VEREADORA ANDRESA DA SILVA FURINI (ANDRESA FURINI)
Indicações deferidas:
– 2017 –
INDICAÇÃO Nº 036 - Visa que o Sr. Chefe do Executivo determine a limpeza dos terrenos institucionais e os
de responsabilidade do Município.
INDICAÇÃO Nº 049 - Reivindica junto ao Sr. Chefe do Executivo a instalação de bebedouros de água ao longo
da Avenida Prefeito Washington Luís.
INDICAÇÃO Nº 088 - Objetiva que seja criada na Administração o “disk denúncias”, com o objetivo de
disponibilizar um canal de comunicação com a população.
INDICAÇÃO Nº 097 - Objetiva que o Sr. Presidente da Câmara estude a possibilidade de fazer a divulgação
dos atos oficiais e trabalhos desenvolvidos por esta Casa de Leis, em periódico próprio, para acesso da
população de forma gratuita.
INDICAÇÃO Nº 205 - Sugere ao Sr. Prefeito Municipal que disponibilize os coretos das praças de Batatais, em
dias alternados, com estrutura de som, para que músicos e compositores locais possam apresentar-se
gratuitamente à população.
INDICAÇÃO Nº 209 - Reivindica junto ao Sr. Chefe do Executivo a instalação de placas de “proibido jogar lixo”
nas margens das Estradas Municipais, bem como nos locais onde será realizado o mutirão de limpeza.
INDICAÇÃO Nº 236 - Indica ao Sr. Chefe do Executivo que sejam concedidos descontos no IPTU e na taxa de
água e esgoto dos munícipes que realizarem o pagamento até determinada data antes do vencimento.
INDICAÇÃO Nº 273 - Sugere ao Sr. Chefe do Executivo realocar as atividades dos CRAS e do CREAS para
próprios públicos, resultando uma economia com alugueres de aproximadamente R$ 7.500,00 por mês, que
poderá ser revertido em cestas básicas.
INDICAÇÃO Nº 274 - Busca providências junto ao Chefe do Executivo visando melhorar o atendimento aos
contribuintes que desejam efetuar a renegociação dos débitos relativos à taxa de água e esgoto, aumentando o
número de atendentes.
INDICAÇÃO Nº 296 - Busca providências junto ao Chefe do Executivo visando notificar o proprietário do
terreno localizado na Rua Luis Afonso Cinalli, ao lado do nº 70, no Central Park, para que realize a limpeza do
imóvel.
INDICAÇÃO Nº 297 - Pleiteia junto ao Sr. Prefeito Municipal providências visando notificar o proprietário do
terreno localizado na Rua João Nazar, ao lado do nº 181, no Bairro São Gabriel, para que realize uma limpeza
geral nas dependências do imóvel.
INDICAÇÃO Nº 301 - Propõe ao Sr. Chefe do Executivo firmar convênio de parceria com a CDHU - Companhia
de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, visando a revitalização dos Conjuntos Habitacionais Prefeito Salim
Jorge Mansur e Deputado Geraldo Ferraz de Menezes.

INDICAÇÃO Nº 363 - Busca providências junto ao Prefeito Municipal visando colocar um corrimão na escada
existente em frente a entrada da quadra de bocha, localizada no Bosque Municipal Dr. Alberto Gaspar Gomes,
cujo acesso se dá por meio do Bairro Nossa Senhora Auxiliadora.
INDICAÇÃO Nº 372 - Solicita ao Sr. Chefe do Executivo a realização da limpeza do canteiro central da Avenida
Duque de Caxias, no Bairro Castelo.
INDICAÇÃO Nº 451 - Busca providências junto ao Prefeito Municipal visando realizar a limpeza geral às
margens da estrada que dá acesso à Fazenda Morada da Prata, retirando os matos, entulhos e lixos
depositados no local.
INDICAÇÃO Nº 521 - Pleiteia junto ao Sr. Chefe do Executivo a implantação do Programa “Pé na Faixa” no
Município, visando a segurança dos pedestres.
INDICAÇÃO Nº 555 - Propõe ao Sr. Chefe do Executivo que determine a notificação dos proprietários dos
terrenos situados na Praça Dr. José Arantes Junqueira, em frente aos números 120 e 130, no Centro,
objetivando a realização de uma limpeza geral nos imóveis.
INDICAÇÃO Nº 673 - Visa que o Sr. Chefe do Executivo determine providências visando colocar mais bancos
na Praça Valdir de Jesus Massarão, localizada no Bairro Santa Terezinha, entre a Rua João Francisco
Menezes Junqueira e as Avenidas das Andorinhas e dos Bem-te-Vis.
INDICAÇÃO Nº 674 - Busca providências junto ao Chefe do Executivo visando notificar as agências bancárias
do Munícipio, para que cumpram a Lei nº 3486/2017, que dispõe sobre a instalação de guarda-volumes.
INDICAÇÃO Nº 675 - Sugere ao Sr. Chefe do Executivo que estude a possibilidade de estender o horário de
funcionamento das creches municipais até às 17:30 horas.

– 2018 –
INDICAÇÃO Nº 757 - Propõe ao Sr. Prefeito Municipal que estude a possibilidade de implementar em Batatais
a Vigilância Socioassistencial.
INDICAÇÃO Nº 791 - Solicita ao Sr. Prefeito Municipal a transferência da sinalização de parada obrigatória,
existente na Rua Joaquim Marinheiro, cruzamento com a Rua Coronel Ovídio, para esta segunda via.
INDICAÇÃO Nº 963 - Solicita do Sr. Prefeito Municipal que determine a implantação de um ponto de ônibus de
transporte coletivo urbano na Rua Artur Lopes de Oliveira, nas proximidades da ETEC "Antonio de Pádua
Cardoso", mais precisamente defronte à Empresa "Móveis Lazzarini".
INDICAÇÃO Nº 1033 - Objetiva que o Sr. Chefe do Executivo disponibilize um caminhão "pipa" para jogar água
na Rodovia Estadual Rio Negro e Solimões, no período de seca.
INDICAÇÃO Nº 1117 - Sugere ao Sr. Chefe do Executivo que determine providências no sentido de manter e
até ampliar a iluminação da Igreja do Senhor Bom Jesus da Cana Verde na cor rosa, em alusão à Campanha
"Outubro Rosa", estudando ainda a possibilidade de fazer o mesmo em prédios públicos.
INDICAÇÃO Nº 1133 - Indica ao Sr. Chefe do Executivo que envie, a esta Casa de Leis, Projetos e demais
proposituras em formato digital, além do modo físico.
INDICAÇÃO Nº 1139 - Busca que o Sr. Prefeito Municipal realize a limpeza das caixas d'água de todas as
Unidades de Saúde e prédios públicos do Município.
INDICAÇÃO Nº 1165 - Indica ao Sr. Prefeito Municipal que determine a realização da manutenção de pintura
das creches no período de férias escolares.
INDICAÇÃO Nº 1194 - Sugere ao Sr. Chefe do Executivo a instalação de bebedouros de água potável e copos
descartáveis em locais de grande circulação de pessoas no Município.

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

Requerimentos de Licença:

REQUERIMENTO Nº 704 - Requer trinta dias de licença, a partir do dia 05 de setembro de 2017, para tratamento
de saúde.

Requerimentos Deferidos:
– 2017 –
REQUERIMENTO Nº 02 - Agradece ao Sr. Prefeito Municipal da Cidade de Cravinhos, ao Secretário Municipal
de Esportes e ao Presidente da Câmara Municipal daquela cidade, extensivo aos Vereadores e à toda
população pela calorosa recepção dada ao time juniores do Batatais Futebol Clube, durante os jogos da equipe
na “48ª Copa São Paulo de Futebol Júnior”.
REQUERIMENTO Nº 87 - Parabeniza a UESB - União das Escolas de Samba de Batatais, na pessoa de seu
Presidente, o Sr. Fábio Bendasolle, extensivo a toda Diretoria e Comissão Organizadora, pela realização do
evento para a escolha da “Corte do Carnaval 2017”.
REQUERIMENTO Nº 158 - Cumprimenta a Presidente da Sociedade Recreativa Clube 14 de Março, Sra.
Patrícia Drosghic Vieira Kehdy e ao Senhor Sérgio Corrêa Amaro, pela organização e realização do evento
“Carnaval de Marchinhas”, realizado no último dia 18 de fevereiro.
REQUERIMENTO Nº 196 - Envia cumprimentos aos proprietários da loja “Dondoka’s Cosméticos” pela
inauguração de suas instalações em Batatais, na Avenida dos Pupins, nº 276.
REQUERIMENTO Nº 349 - Parabeniza o Senhor Alan Ricardo Alves, organizador do 7º “Batatais Car Show”,
pelo sucesso obtido no campeonato, realizado no Centro de Eventos “Antônio Carlos Prado Batista” (Recinto
da “Festa do Leite”), nos dias 08 e 09 de abril do corrente ano.
REQUERIMENTO Nº 495 - Envia cumprimentos à EMEB “Professora Esther Vianna Bologna” pela realização
de atividades para auxiliar os alunos no combate à obesidade.
REQUERIMENTO Nº 707 - Parabeniza o Senhor Leandro Pavan, proprietário da loja VTN - Mensuwear, extensivo
a equipe de trabalho, pela inauguração deste estabelecimento.
REQUERIMENTO Nº 960 - Cumprimenta ao Claretiano - Rede de Educação - Centro Universitário, pela
iniciativa de ministrar o minicurso de impressão 3D, para alunos do 1º ano de Análises de Sistemas.
REQUERIMENTO Nº 1023 - Objetiva parabenizar à Professora Natália Vieira de Carvalho Martins, supervisora
do Projeto Ecomitos, desenvolvido pelos alunos da 3ª série do ensino médio, turma A, da E.E. “Antônio
Augusto Lopes de Oliveira Júnior”, extensivo aos estudantes, bem como à Direção da Escola, pelo
desenvolvimento desse importante projeto que teve como objetivo auxiliar os catadores de reciclagem
autônomos do Município.
REQUERIMENTO Nº 1024 - Parabeniza o Presidente do Sindicomunitário - Sindicato dos Agentes
Comunitários de Saúde e Combate às Endemias, Senhor José Jailson da Silva, extensivo à diretoria, por sua
presença em Batatais e empenho em defesa da categoria.

– 2018 –
REQUERIMENTO Nº 1277 - Objetiva parabenizar os Srs. José Roberto da Silva, Antônio Celso da Silva e
Alexandre Fabiano Cruz, pelo gesto de cidadania dispensado ao Município de Batatais, doando parte de seu
tempo, voluntariamente, em conjunto com os servidores da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, nas podas
de árvores comprometidas, no Cemitério Municipal da Saudade e na Praça Dr. Washington Luis.
REQUERIMENTO Nº 1657 - Cumprimenta a ABE - Associação Batataense de Ensino, na pessoa de sua
Diretora, a Professora Lúcia Helena Anhezini Ferreira da Silva, extensivo a toda Diretoria, funcionários, alunos
e colaboradores, pela realização do Concurso para eleger a Rainha, Princesas, Garota e Garoto Country, da
43º edição da "Festa do Leite" de Batatais.
REQUERIMENTO Nº 1741 - Cumprimenta a Empresária Camila Nascimento Mateus, Proprietária do Ateliê
"CN, Camila Nascimento", extensivo aos funcionários, pela inauguração de suas instalações em Batatais.
REQUERIMENTO Nº 1742 - Parabeniza as Senhoras Francisca Aparecida Firmino e Elisângela Aparecida
Lorencini, Administradoras do Projeto Solidário "Giro das Mãezinhas", extensivo aos participantes e
colaboradores, pelo trabalho voluntário em prol da população carente de Batatais.
REQUERIMENTO Nº 1898 - Objetiva cumprimentar a Diretoria do Colégio ABE - Associação Batataense de
Ensino, extensivo a todos os funcionários, colaboradores e alunos, pelo aniversário de 65 anos deste
estabelecimento no Município.
REQUERIMENTO Nº 1924 - Parabeniza o Senhor Alan Ricardo Alves, organizador do 10º Batatais "Car Show",
extensivo a sua equipe e a todos os colaboradores e participantes, pelo sucesso obtido no evento, realizado no
Centro de Eventos "Antônio Carlos Prado Batista", nos dias 15 e 16 de setembro, do corrente ano.
REQUERIMENTO Nº 1925 - Objetiva parabenizar o Presidente da ABA - Associação Batataense
Antigomobilismo, Sr. Luis Antonio Fourniol Cury, extensivo a todos os colaboradores e participantes, pela
exposição de carros antigos, ocorrida durante a Festa "Di San Gennaro".
REQUERIMENTO Nº 1974 - Objetiva parabenizar a Prefeitura Municipal pela "1ª Corrida do Câncer de
Batatais", promovendo as Campanhas do "Outubro Rosa" e "Novembro Azul".
REQUERIMENTO Nº 2000 - Objetiva parabenizar o Senhor Prefeito Municipal, os Departamentos Municipais
de Cultura e de Turismo, a Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Infraestrutura, a Secretaria
Municipal de Saúde e a Guarda Municipal "Lincoln Braga", pela organização e realização do "III Festival
Nacional de MPB de Batatais", ocorrido de 11 a 13 de outubro do corrente ano.
REQUERIMENTO Nº 2003 - Objetiva parabenizar o Sr. Gino Ivair Bellon, Presidente da ACE - Associação
Comercial e Empresarial de Batatais, e ao Claretiano - Rede de Educação - Centro Universitário, na pessoa do
Revmo. Senhor Pe. Luiz Claudemir Botteon, por, respectivamente, realizar e sediar a 10ª "Semana do
Conhecimento Empresarial", entre os dias 22 à 26 de outubro de 2018.
REQUERIMENTO Nº 2004 - Cumprimenta a Santa Casa de Misericórdia e Asilo dos Pobres de Batatais, bem
como, ao Doutor Harley Francisco de Oliveira, Coordenador do Centro Oncológico, extensivo a Diretoria,
funcionários e colaboradores, pela realização da palestra com o objetivo de orientar sobre a importância da
prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, ocorrida em 25 de outubro do corrente ano, nas
dependências deste importante Estabelecimento de saúde de nossa Cidade, evento realizado em apoio à
Campanha "Outubro Rosa".
REQUERIMENTO Nº 2028 - Envia cumprimentos aos proprietários do Restaurante Ki-Delícia, extensivo a
todos os funcionários e colaboradores, pelo aniversário de 25 anos do empreendimento, comemorado no dia 3
de novembro.
REQUERIMENTO Nº 2075 - Visa felicitar o Senhor José Otávio Belga, extensivo a toda equipe e
colaboradores, pela organização do "31º Campeonato de Truco da Amizade".

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

Requerimentos aprovados:
– 2017 –

REQUERIMENTO Nº 036 - Requer que o Sr. Chefe do Executivo informe o número de ações, que tramitam na
justiça, de munícipes contra a Prefeitura Municipal, sobre acidentes ocasionados por vias públicas danificadas
e o montante dos gastos com indenizações desta natureza nos últimos três anos.
REQUERIMENTO Nº 071 - Requisita informações do Sr. Chefe do Executivo sobre o envio de Projeto de Lei
prevendo a elaboração do “Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos”, conforme Lei nº
12.305, de 02 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos.
REQUERIMENTO Nº 072 - Versa sobre informações do Sr. Prefeito Municipal sobre a quantidade de fiscais
existentes na Administração Municipal, se é suficiente para atender a demanda de nossa Cidade,
principalmente das determinações do Código de Posturas, especificando como tem sido realizado este
procedimento.
REQUERIMENTO Nº 073 - Para que o Sr. Prefeito Municipal informe a previsão para o pagamento do adicional
de insalubridade aos Agentes Comunitários de Saúde, amparados pelas Leis nº 11.350/2006 cuja Lei nº
13.342/2016, reconheceu o direito à percepção do referido benefício.
REQUERIMENTO Nº 080 - Solicita que o Sr. Prefeito Municipal informe se há previsão de realizar Projeto
visando a valorização dos escritores locais, com local para o lançamento dos seus livros providenciando e
enviando convite para o evento por e-mail.
REQUERIMENTO Nº 140 - Busca informações do Sr. Prefeito Municipal sobre quando está prevista a entrega
dos materiais necessários para o trabalho dos servidores dos Cemitérios Municipais, inclusive de herbicidas.
REQUERIMENTO Nº 141 - Para que o Sr. Prefeito Municipal informe se será realizada manutenção na Praça
Cônego Joaquim Alves, em especial em alguns pontos como chafariz, banheiros, coreto e jardins.
REQUERIMENTO Nº 226 - Questiona ao Sr. Chefe do Executivo sobre o efetivo disponível da Guarda Civil
Municipal e se a quantidade existente é suficiente para a demanda do Município.
REQUERIMENTO Nº 259 - Indaga ao Sr. Chefe do Executivo se estão previstos os serviços de demarcação
das vagas de garagem, sinalização de solo indicando velocidade e parada obrigatória e, ainda, instalação de
“tachões” no Condomínio Residencial Zaira Pupin, esclarecendo quando se realizarão estas ações ou apontar
os motivos que as impedem.
REQUERIMENTO Nº 261 - Indaga ao Sr. Chefe do Executivo se a Usina de Asfalto do Município encontra-se
em funcionamento, especificando, neste caso, o número de servidores lotados e se sua produção atende à
demanda ou, caso contrário, que aponte os motivos de estar paralisada e se pretende reativá-la.
REQUERIMENTO Nº 262 - Solicita que seja oficiado ao DER - Departamento de Estradas de Rodagem de
Ribeirão Preto, para que determine medidas objetivando aumentar a segurança do trânsito na Rodovia
Estadual Cândido Portinari - SP 334, no acesso à Batatais, próximo à Igreja de São Judas Tadeu e no
cruzamento com a Rua Alagoas, defronte à empresa Jumil I.
REQUERIMENTO Nº 279 - Busca informações do Sr. Chefe do Executivo sobre o valor gasto pela Prefeitura
para levar o lixo domiciliar recolhido até a Cidade de Sales Oliviera, em decorrência da interdição do nosso

aterro sanitário, bem como que esclareça quais medidas estão sendo tomadas para evitar altos gastos do
erário público com este serviço e para regularizar a situação do descarte do lixo em nossa Cidade.
REQUERIMENTO Nº 342 - Requisita informações do Sr. Prefeito Municipal sobre qual o horário de
atendimento ao público da Secretaria Municipal de Obras, Planejamento e Infraestrutura, bem como o de
permanência do engenheiro na mesma.
REQUERIMENTO Nº 343 - Versa sobre informações do Sr. Chefe do Executivo quanto ao motivo de todos os
postes da rede de iluminação pública, da área verde, localizada entre o Parque Nova Alvorada e o Conjunto
Habitacional Zaira Pupin, estarem com as luzes apagadas, esclarecendo quando este problema será resolvido
ou especificar os motivos que impedem tal providência.
REQUERIMENTO Nº 344 - Que seja oficiado aos Promotores de Justiça das Comarcas de Batatais e
Altinópolis solicitando que averiguem a denúncia apresentada de que servidora que responde pela Secretaria
Municipal de Saúde de Batatais está trabalhando como Consultora Administrativa na Cidade de Altinópolis, no
Hospital de Misericórdia, embora seu cargo na Cidade de Batatais seja de dedicação exclusiva, bem como
sobre informações que apontam que a mesma está lotada no cargo de Diretora de Farmácia e, segundo consta
na legislação que estrutura os cargos da Administração Municipal, este não existe.
REQUERIMENTO Nº 411 - Requer que o Sr. Chefe do Executivo informe quando serão tomadas providências
visando atualizar o “Portal da Transparência”, quanto a remuneração bruta dos servidores e os subsídios, em
cumprimento à legislação.
REQUERIMENTO Nº 412 - Busca informações do Sr. Prefeito Municipal sobre como são realizados os
procedimentos para a liberação de verbas a título de adiantamentos de viagens, esclarecendo o motivo desses
valores não estarem sendo lançados no “Portal da Transparência” ou, quando são, estes estão incompletos.
REQUERIMENTO Nº 417 - Para que seja oficiado à Procuradoria Geral de Justiça, solicitando deste a análise
e avaliação sobre a legalidade e constitucionalidade do Projeto de Lei nº 3668/2017, de autoria do Executivo,
aprovado nesta Câmara Municipal, em Sessão Ordinária do dia 02 de maio de 2017, que alterou o artigo 142,
da Lei nº 3480/2016, fixando atribuição técnica ao cargo de Secretário de Esportes e Turismo.
REQUERIMENTO Nº 418 - Que seja oficiado ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público do Estado de São
Paulo, solicitando que averiguem o desaparecimento de uma máquina retroescavadeira do patrimônio da
Prefeitura Municipal de Batatais, que foi alvo de conserto por meio de licitação, na modalidade Convite,
realizado e cancelado no ano de 2016, analisando, também, a legalidade da licitação e de sua revogação.
REQUERIMENTO Nº 419 - Que seja oficiado aos Ministérios Público Federal e Estadual, solicitando que
averiguem sobre a maneira como a Prefeitura Municipal de Batatais está alimentando o “Portal da
Transparência”, apurando e, se for o caso, determinar as devidas providências.
REQUERIMENTO Nº 420 - Que seja oficiado à Diretoria Regional de Ensino, solicitando que averigue a
legalidade do acúmulo de função do atual Secretário de Esportes e Turismo, da Prefeitura Municipal de
Batatais, bem como que nos esclareça sobre possíveis orientações para a regularização deste fato e se ainda
persiste o mencionado acúmulo de cargos.
REQUERIMENTO Nº 421 - Que seja oficiado ao Senhor Chefe do Executivo solicitando que envie cópia dos
contratos assinados referentes a Concorrência nº 10/2015, para a construção do Hospital de Câncer, bem
como do Termo de Rescisão Contratual desta licitação e as justificativas técnicas, financeiras e jurídicas para
que o contrato não tenha sido prorrogado, visando esclarecimentos.
REQUERIMENTO Nº 422 - Objetiva que seja oficiado ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para que
avalie a legalidade da renovação, no corrente ano, da Concorrência nº 07/2011, cujo objeto é a operação e
manutenção da E.T.E. - Estação de Tratamento de Esgoto, licitação esta cujo contrato já foi objeto de análise
desse órgão, com voto pela irregularidade.
REQUERIMENTO Nº 482 - Indaga o Sr. Prefeito Municipal se foi feito um levantamento para verificar o que
vem acontecendo com as árvores da Praça Cônego Joaquim Alves, que aparentam estar mortas, esclarecendo

o que ficou constatado e quais medidas estão sendo tomadas visando recuperá-las ou que aponte os motivos
que impedem tal providência.
REQUERIMENTO Nº 484 - Visa que o Sr. Chefe do Executivo informe quais medidas estão sendo tomadas
visando averiguar as reclamações dos munícipes sobre os altos valores das contas de água, esclarecendo
como tem sido resolvida esta questão.
REQUERIMENTO Nº 524 - Solicita ao Senhor Chefe do Executivo que envie para esclarecimentos o número
de cestas básicas que a Administração tem distribuído mensalmente, bem como que esclareça os critérios para
o recebimento e quem são os contemplados.
REQUERIMENTO Nº 525 - Busca informações do Sr. Chefe do Executivo sobre quais medidas têm sido
adotadas visando sanar os apontamentos do Tribunal de Contas do Estado, com relação ao não cumprimento
do percentual do orçamento a ser utilizado obrigatoriamente com a Educação, o qual tem alertado
mensalmente, desde o início do mandato sobre esta questão.
REQUERIMENTO Nº 528 - Que seja oficiado ao Senhor Chefe do Executivo solicitando que apresente razões
e documentos contábeis para explicar a divergência entre os índices de gastos com pessoal apresentados pelo
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e o informado pela Prefeitura Municipal.
REQUERIMENTO Nº 561 - Questiona o Sr. Chefe do Executivo, em face da aprovação do parcelamento dos
débitos com a conta de água vencidos, qual procedimento será adotado nos casos em que o boleto não esteja
registrado no nome do proprietário do imóvel.
REQUERIMENTO Nº 581 - Objetiva que o Sr. Prefeito Municipal informe como têm sido atendidas as
demandas e as reclamações dos munícipes, com relação aos serviços públicos prestados na Cidade,
especificando o local onde são efetivadas as solicitações, se há um controle interno neste quesito e o prazo
que tem sido utilizado para atendimento, esclarecendo se pretende instalar a ouvidoria ou um canal de
comunicação direta com a população para tratar dessas questões.
REQUERIMENTO Nº 596 - Solicita que o Sr. Chefe do Executivo informe se existem estudos visando enviar
Projeto de Lei estabelecendo obrigatoriedade das empresas de telefonia verificarem a área de cobertura antes
de efetuar a venda de celulares em Batatais, esclarecendo quando pretende encaminhar ou que discrimine o
que impossibilita esta medida.
REQUERIMENTO Nº 597 - Para que o Sr. Prefeito Municipal informe sobre qual é o planejamento da
Secretaria Municipal de Assistência Social objetivando minimizar os problemas com relação aos moradores de
rua existentes em Batatais.
REQUERIMENTO Nº 630 - Indaga ao Sr. Prefeito Municipal quais medidas estão previstas para serem
adotadas em relação ao Aeroporto Municipal “Jorge Luiz Dimas”, visando regularizar a documentação junto ao
COMAR - Comando Aéreo Regional, bem como se pretende cercar a área ou transferí-lo para outro local.
REQUERIMENTO Nº 638 - Objetiva que seja oficiado ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
solicitando que avalie e averigue a legalidade do Processo de Dispensa de Licitação nº 06/2017 e do Processo
de Pregão nº 50/2017, no Município, ambos com contrato feito com a empresa Seleta Meio Ambiente Ltda.
REQUERIMENTO Nº 639 - Para que o Sr. Chefe do Executivo envie, para esclarecimentos, cópia do processo
que culminou no contrato de concessão ou de aluguel do espaço destinado para a realização da “Festa do
Leite Rodeo Music”, incluindo a comprovação do pagamento dos valores, bem como a justificativa legal para a
cobrança do aluguel, a quantia recebida e a área do orçamento que este valor será destinado.
REQUERIMENTO Nº 645 - Requisita informações do Sr. Prefeito Municipal sobre o médico concursado Dr.
Marco Ernani Hyssa Luiz, solicitando, para esclarecimentos, o seu histórico profissional; cópia da portaria de
sua nomeação na Prefeitura; certificação de aprovação em concurso; os períodos em que trabalhou e os que
ficou afastado e cópia do controle de frequência do médico do ano de 2017.

REQUERIMENTO Nº 674 - Solicita que o Sr. Chefe do Executivo informe se a Administração tem o cadastro e
controle dos condutores de veículos de transporte escolar no Município com alvará, esclarecendo, a
quantidade destes transportadores autônomos ou terceirizados e se há a intenção de regulamentar este
serviço, especificando, em caso afirmativo, para quando está prevista esta ação ou, do contrário, os motivos.
REQUERIMENTO Nº 699 - Requer que o Sr. Chefe do Executivo informe quais medidas a atual Administração
irá adotar com relação ao transporte coletivo urbano, tendo em vista que os veículos frequentemente
apresentam problemas mecânicos.
REQUERIMENTO Nº 700 - Busca informações do Sr. Prefeito Municipal sobre quais medidas estão sendo
adotadas objetivando suprir a falta de pediatra e ginecologista na UBS “Dra. Shirley Agda Garcia Barros”, no
Bairro Vila Lídia.
REQUERIMENTO Nº 719 - Requer que o Sr. Prefeito Municipal informe se a Administração tem a intenção de
realizar ações, no mês de outubro, visando aderir a Campanha “Outubro Rosa”, objetivando a prevenção do câncer
de mama, especificando quais serão estas ações ou os motivos que impedem a sua realização.
REQUERIMENTO Nº 754 - Requer que o Sr. Chefe do Executivo informe a quem cabe a responsabilidade pela
instalação de iluminação nas rotatórias que dão acesso aos Bairros Jardins Canadá, dos Ipês e Veneza,
esclarecendo quais providências serão tomadas visando dotar os referidos locais de iluminação adequada.
REQUERIMENTO Nº 763 - Indaga ao Sr. Chefe do Executivo se há projeto na atual Administração, visando a
implantação de placas com a descrição “proibido jogar lixo e entulho”, nas estradas rurais e nas vicinais, que
promovem o acesso à Cidade, especificando para quando está prevista esta ação ou apontar os motivos que
impedem a sua realização.
REQUERIMENTO Nº 1012 - Requer que o Sr. Chefe do Executivo informe o motivo da construção de um muro,
na Praça Doutor Ângelo Marcolini, no Conjunto Habitacional Ouro Verde, esclarecendo, também, se a
Administração tem intenção de derrubá-lo, especificando para quando está prevista esta ação ou apontar os
motivos que impedem a sua realização.
REQUERIMENTO Nº 1013 - Busca informações do Sr. Prefeito Municipal sobre quem é o responsável pela
administração do poço artesiano, localizado no Jardim Santa Efigênia.
REQUERIMENTO Nº 1014 - Questiona o Sr. Prefeito Municipal se a Administração tem dados estatísticos ou
estudo contendo o número de moradores de rua existentes em Batatais, esclarecendo qual a quantidade
desses moradores.
REQUERIMENTO Nº 1015 - Que seja oficiado ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo solicitando
avaliar e informar a legalidade dos pagamentos realizados pela Prefeitura de Batatais sobre a despesa de
pessoal, com acréscimos de pagamento concedidos a cargos comissionados, como adicionais de
insalubridade, de periculosidade, de nível universitário e funções gratificadas, dentre outros, referentes aos
últimos 5 (cinco) anos.
REQUERIMENTO Nº 1054 - Que seja oficiado ao Sr. Chefe do Executivo, às Secretarias Municipais de
Educação e Cultura e de Esportes e Turismo, à ACE - Associação Comercial e Empresarial, à OAB - Ordem
dos Advogados do Brasil, à imprensa, sindicatos e centros educacionais locais, convidando para Audiência
Pública visando debates referentes à reforma previdenciária.
REQUERIMENTO Nº 1055 - Questiona ao Sr. Chefe do Executivo sobre quais medidas a Administração está
adotando, mediante o escândalo regional envolvendo a Empresa Seleta Tecnologia Ambiental, a qual o
Município tem contrato com dispensa de licitação, tendo sido alvo de ação na Justiça.
REQUERIMENTO Nº 1088 - Solicita que o Sr. Prefeito Municipal informe o motivo de não haver a presença de
um responsável jurídico da Prefeitura Municipal, nas audiências públicas realizadas nesta Casa Legislativa.

REQUERIMENTO Nº 1089 - Questiona o Sr. Prefeito Municipal se a Administração realizará o “Natal
Encantado” em parceria com Entidades e Associações do Município, esclarecendo, em caso afirmativo, quais
irão participar, o tipo de parceria a ser realizada e se haverá transferência de recursos financeiros.
REQUERIMENTO Nº 1090 - Questiona o Sr. Chefe do Executivo sobre o motivo pelo qual não foram
realizadas providências quanto ao trânsito da Rotatória localizada defronte ao Conjunto Habitacional Zaira
Pupin, local de muitos acidentes.
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REQUERIMENTO Nº 1187 - Para que seja oficiado ao Ministério Público de Batatais solicitando que avalie a
falta de um local para o descarte de entulhos na Cidade e sobre a legalidade da utilização de caminhões da
"Patrulha Agrícola", de combustíveis e funcionários públicos, para a retirada de entulho de particulares e, ainda,
se é possível e legal o Município não oferecer local de descarte de entulhos e materiais de construção para a
população, além de observar se há desvio de finalidade no uso da "Patrulha Agrícola".
REQUERIMENTO Nº 1204 - Objetiva que o Sr. Chefe do Executivo informe, concernente à redução salarial
dos servidores que desempenham a função de Agentes Comunitários, qual é a base legal, o prazo e
providências que serão tomadas para regularizar a situação, bem como, que esclareça quando as diferenças
salariais serão ressarcidas.
REQUERIMENTO Nº 1205 - Objetiva que seja oficiado ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e à
Secretaria da Promotoria de Justiça de Batatais, solicitando averiguação quanto à legalidade, e que tomem as
devidas providências, caso necessário, referente ao aumento do valor da hora, no Sistema de Estacionamento
Rotativo "Área Azul", no Município de Batatais, majorado em 50%.
REQUERIMENTO Nº 1206 - Solicita que o Sr. Prefeito Municipal envie, para esclarecimentos, cópia integral do
PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais.
REQUERIMENTO Nº 1209 - Objetiva que seja oficiado à Secretaria da Promotoria de Justiça de Batatais, mais
especificamente para a fiscalização dos direitos do consumidor, solicitando que apure os motivos pelos quais a
Prefeitura Municipal de Batatais não está realizando, de forma efetiva, a substituição das lâmpadas queimadas
dos postes.
REQUERIMENTO Nº 1227 - Indaga o Sr. Prefeito se a Administração está cumprindo as ordens judiciais, de
processos trabalhistas, relativos ao pagamento de adicional de insalubridade aos Agentes Comunitários de
Saúde, esclarecendo em caso negativo, os motivos que justificam e a previsão do efetivo cumprimento das
determinações judiciais.
REQUERIMENTO Nº 1228 - Busca que o Sr. Prefeito Municipal informe se os Agentes Comunitários de Saúde
e os Agentes de Controle de Endemias já passaram por perícia, a cargo do Médico do Trabalho ou por
Engenheiro do Trabalho, visando estabelecer o grau de insalubridade a que estão expostos, em cumprimento à
Lei nº 13342/2016.
REQUERIMENTO Nº 1229 - Indaga o Sr. Prefeito Municipal sobre quais as ações e os membros que compõem
a Comissão de Estudos do Plano de Carreira da Educação, e se tais estudos levam em conta todos os
profissionais da educação, conforme descrito no art. 61, da Lei nº 9.394, que estabelece as diretrizes e bases
da educação nacional.
REQUERIMENTO Nº 1245 - Para que o Sr. Prefeito Municipal informe a previsão de inauguração da Creche
"Professora Odila Silva Marinheiro", localizada no Jardim Miguel Valenciano, e os motivos que impediram esta
providência até o momento.
REQUERIMENTO Nº 1264 - Solicita que o Sr. Chefe do Executivo envie, para análises e esclarecimentos,
cópia das Atas das reuniões da JARI - Junta Administrativa de Recursos de Infrações, a partir da data de
nomeação dos seus membros, até o presente momento.

REQUERIMENTO Nº 1291 - Visa que o Sr. Chefe do Executivo informe os valores gastos com o transporte
coletivo urbano do Município, referentes aos últimos 3 (três) anos.
REQUERIMENTO Nº 1292 - Solicita que o Sr. Prefeito Municipal informe se existe, por meio legal, a
possibilidade e o interesse da Administração em dispor os cidadãos que prestam serviços à comunidade, como
pena alternativa, para a realização de limpeza em praças, escolas, creches, canteiros centrais, vias públicas,
terrenos públicos, entre outros, esclarecendo quando pretende realizar tal ação, ou, do contrário, os motivos
que impedem esta realização.
REQUERIMENTO Nº 1293 - Solicita que o Senhor Presidente da Câmara informe quais providências pretende
tomar com relação ao estacionamento da Câmara Municipal de Batatais, com o intuito de aumentar as vagas,
esclarecendo ainda, caso não haja estudos com relação a esta melhoria, o que impede essa providência.
REQUERIMENTO Nº 1296 - Para que o Sr. Chefe do Executivo informe como é realizada a regulamentação,
autorização, fiscalização e cobrança de taxas, referentes à atividade de veículos de publicidade sonora no
Município, e se estes serviços estão sendo realizados regularmente, especificando quem são os responsáveis.
REQUERIMENTO Nº 1297 - Indaga o Sr. Chefe do Executivo se existe um fundo para a aplicação dos valores
arrecadados com as multas aplicadas no Município, esclarecendo o montante atual e o destino que será dado
ao mesmo.
REQUERIMENTO Nº 1298 - Objetiva que o Sr. Prefeito Municipal informe se pretende ceder o espaço
existente aos fundos da Estação Cultura "José Olympio Pereira Filho" para, em parceria com a Associação das
Autoescolas de Batatais, realizar a construção de uma pista de aprendizagem/treinamento para os CFC´s
Autoescolas, e com o objetivo de desenvolver a educação para o trânsito aos alunos da rede municipal de
ensino, esclarecendo em caso negativo, os motivos que impedem tal ação.
REQUERIMENTO Nº 1299 - Para que seja oficiado à CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de São Paulo, Regional de Ribeirão Preto, solicitando que informe à Câmara Municipal qual
o procedimento adotado com relação aos imóveis que são retomados, bem como que esclareça como são
indicados novos proprietários, quais os critérios e quem é o responsável por esta questão.
REQUERIMENTO Nº 1317 - Solicita que o Sr. Prefeito Municipal informe para quando está previsto o envio à
Câmara Municipal, do Projeto de Lei prevendo a elaboração do "Plano Municipal de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos", conforme determina a Lei nº 12.305/2010.
REQUERIMENTO Nº 1364 - Objetiva que seja oficiado ao Presidente da Associação dos Estudantes de
Batatais, solicitando que envie, para esclarecimentos, cópias dos contratos firmados com a Prefeitura e das
prestações de contas da Associação, referentes aos anos de 2016, 2017 e 2018.
REQUERIMENTO Nº 1365 - Solicita que o Sr. Presidente da Câmara Municipal informe se tem intenção de
disponibilizar um intérprete de Libras (Linguagem Brasileira de Sinais), durante as transmissões de Sessões
Ordinárias e Extraordinárias, esclarecendo quando será efetivada esta ação ou que aponte os motivos que
impedem tal providência.
REQUERIMENTO Nº 1402 - Requer que o Sr. Prefeito Municipal informe o motivo de ter sido apresentado,
para o ano de 2018, Orçamento no valor de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), para a
Secretaria Municipal de Justiça e Cidadania, extinta desde 2016, esclarecendo, ainda, a legalidade para tanto e
o que tem sido feito para corrigir a situação.
REQUERIMENTO Nº 1412 - Indaga ao Sr. Chefe do Executivo quais Emendas Parlamentares Batatais
recebeu neste mandato, especificando o nome dos Deputados que as destinaram e os respectivos valores.
REQUERIMENTO Nº 1448 - Questiona ao Sr. Chefe do Executivo o motivo de não atender a Indicação nº
774/2018, que dispõe sobre a limpeza e manutenção geral da Praça Dr. Jorge Nazar, no Bairro Castelo,
esclarecendo quando esta iniciativa será realizada ou, do contrário, os motivos que impede a sua realização.

REQUERIMENTO Nº 1449 - Indaga ao Sr. Chefe do Executivo se há projetos na Administração visando
melhorar as condições das dependências do Bosque Municipal "Dr. Alberto Gaspar Gomes" para receber de
maneira adequada a população batataense e turistas, esclarecendo, em caso afirmativo, quando será efetivada
esta medida ou, do contrário, que aponte os motivos que impedem tal providência.
REQUERIMENTO Nº 1420 - Que seja criada uma Comissão Especial, composta por 03 (três) membros, com a
finalidade de promover estudos relacionados ao estacionamento rotativo "Área Azul" existente em vias e
logradouros do Município, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.
REQUERIMENTO Nº 1485 - Para que o Sr. Prefeito Municipal informe quem é o responsável em analisar o
Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO), vinculado ao Programa de Prevenção de
Riscos Ambientais (PPRA), e, ainda, que envie, para análises e estudos, os laudos dos servidores municipais,
bem como a relação com as atividades exercidas, conforme o item 9.1.3, da Norma Regulamentadora 9.
REQUERIMENTO Nº 1507 - Visa que o Senhor Presidente desta Casa de Leis informe quando pretende
contratar o próximo candidato aprovado em concurso para a vaga de Técnico em Informática, esclarecendo
ainda o motivo pelo qual a vaga não foi preenchida.
REQUERIMENTO Nº 1516 - Requer que o Sr. Prefeito Municipal informe de quem são os lotes no Distrito
Industrial "Ermelindo Dias de Morais", localizado no cruzamento das Avenidas Presidente Juscelino
Kubitscheck com a Presidente Vargas, e caso seja do Município, que informe qual será a destinação do local.
REQUERIMENTO Nº 1517 - Solicita que o Sr. Chefe do Executivo informe se o proprietário do terreno
localizado na Rua Eduardo Gimenez Ricci, no Jardim Elena, próximo à EMEB "Professora Anna Bonagura de
Andrade", foi notificado quanto à construção de calçada, esclarecendo, em caso afirmativo, por que não foi
construída ou, do contrário, que aponte os motivos que justificam a não realização de tal notificação.
REQUERIMENTO Nº 1518 - Visa que o Sr. Prefeito Municipal informe se foi protocolado na Administração
solicitação para a construção de loteamentos em Batatais, após a sanção da Lei nº 3301/2014, que disciplina a
urbanização, o uso e ocupação do solo urbano, esclarecendo, caso positivo, se tem sido atendido ao disposto
no parágrafo único, do artigo 18, que trata sobre a realização de audiências públicas para a definição das
diretrizes básicas dos novos loteamentos.
REQUERIMENTO Nº 1519 - Solicita que o Sr. Prefeito Municipal informe se estão sendo cumpridas as Leis
Federais nº 8.429/92, e nº 8.745/93, no que se refere à obrigação da entrega da declaração de bens de
servidores públicos, esclarecendo, em caso negativo, os motivos.
REQUERIMENTO Nº 1524 - Visa que o Sr. Chefe do Executivo informe quais as providências a administração
pretende tomar em relação à represa do Centro Náutico "Engenheiro Carlos Zamboni", impedindo que o local
seja utilizado para natação e recreação devido aos perigos que oferece, esclarecendo, inclusive, se pretende
isolar o local.
REQUERIMENTO Nº 1601 - Que seja oficiado ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, solicitando que
acompanhe e avalie a Tomada de Preços nº 05/18, da Prefeitura Municipal de Batatais, a fim de verificar a
existência de possíveis irregularidades nessa licitação, apontadas em Audiência Pública, realizada no dia 08 de
maio de 2018.
REQUERIMENTO Nº 1602 - Para que seja oficiado ao Ministério Público do Trabalho solicitando que apurem
os motivos dos cortes dos adicionais de insalubridade e periculosidade, de servidores municipais, bem como
sobre implantação da CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, do SESMT - Serviço Especializado
em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho e do PCMSO - Programa de Controle Médico de
Saúde Ocupacional, na Prefeitura.
REQUERIMENTO Nº 1617 - Solicita que o Sr. Prefeito Municipal envie ao Legislativo, para esclarecimentos,
relação contendo especificadamente os afastamentos dos servidores municipais por motivo de saúde, relativos
aos meses de janeiro a abril de 2018.

REQUERIMENTO Nº 1625 - Para que o Sr. Chefe do Executivo envie, para esclarecimento, a relação dos
servidores municipais lotados na Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Infraestrutura, especificando,
também, as atribuições de cada um e a carga horária.
REQUERIMENTO Nº 1690 - Para que o Sr. Chefe do Executivo envie, para esclarecimentos, o relatório
referente às trocas de lâmpadas da iluminação pública no Município de Batatais, de janeiro deste ano até o
presente momento.
REQUERIMENTO Nº 1691 - Questiona o Sr. Prefeito Municipal sobre qual é o cronograma e a prioridade para
consertos de vazamentos de água nos asfaltos.
REQUERIMENTO Nº 1713 - Objetiva que seja oficiado ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
solicitando avaliar e informar a legalidade do contrato de manutenção da frota municipal, decorrente da
Licitação nº 19/2017, inclusive no que tange à execução e os valores pagos, bem como que avalie as
condições de uso dos veículos e máquinas e a regularidade de sua documentação.
REQUERIMENTO Nº 1714 - Solicita que o Sr. Prefeito Municipal informe por quais motivos somente agora foi
cancelado o Edital de Chamamento Público nº 001/2016, bem como que esclareça as razões para este
cancelamento, cujo objeto era a Proteção Social Básica, através de Termo de Colaboração, atendendo a faixa
etária de 06 a 17 anos.
REQUERIMENTO Nº 1715 - Objetiva que o Sr. Prefeito Municipal informe o motivo de ter sido designado, por
meio de portaria, o Controlador Geral do Município, uma vez que a Lei Municipal nº 3344/2015, determina a
obrigação da aprovação, pela maioria absoluta da Câmara Municipal de Batatais, do candidato à vaga,
estabelecendo, ainda, os critérios para tanto.
REQUERIMENTO Nº 1786 - Solicita informações ao Sr. Prefeito Municipal sobre a previsão para realização de
pintura das lombadas e redutores de velocidade em todo o Município.
REQUERIMENTO Nº 1800 - Busca que seja oficiado à Superintendência da Caixa Econômica Federal,
solicitando que informe se os depósitos do FGTS de todos os servidores municipais foram e estão sendo feitos
de forma pontual ou se estão em atraso, referentes aos últimos 20 (vinte) meses.
REQUERIMENTO Nº 1801 - Objetiva que seja oficiado ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo,
solicitando que avalie, dentro da prestação de contas do ano de 2018, a situação da manutenção de
comissionamento na Prefeitura de Batatais, mesmo com o fim do prazo dado na Ação Direta de
Inconstitucionalidade, promovida pela Procuradoria Geral.
REQUERIMENTO Nº 1850 - Requer que o Sr. Prefeito Municipal informe qual destinação será dada aos
bloquetes retirados do leito carroçável, na obra recém realizada na Avenida Quatorze de Março.
REQUERIMENTO Nº 1856 - Objetiva que seja oficiado à Associação El Shadai de Batatais - Doce Lar,
solicitando que informe a este Legislativo se a Entidade recebe recursos públicos e, em caso afirmativo, que
esclareça valores, como são aplicados, bem como as atividades desenvolvidas, quantidade de atendimentos,
periodicidade e resultados alcançados, além de especificar a composição da diretoria e demais colaboradores.
REQUERIMENTO Nº 1857 - Que seja oficiado à CPFL, na pessoa da Senhora Cláudia Maria Goulart Lemos,
Consultora de Negócios, solicitando que informe quais medidas foram tomadas com relação às denúncias que
ocorrem no Condomínio Zaira Pupin, com relação à energia elétrica, especificando se diligências foram feitas
para apurar as situações e, em caso positivo, informar sobre o apurado, enviando cópia da documentação ou,
em caso negativo, que explique os motivos da não realização desta providência.
REQUERIMENTO Nº 1858 - Busca que seja oficiado ao Conselho Tutelar de Batatais, solicitando que informe
a esta Casa de Leis se os Conselheiros tiveram conhecimentos das denúncias formalizadas ao CRAS - Centro
de Referência de Assistência Social, pelos moradores do Conjunto Habitacional Zaira Pupin e apresentadas a
este Conselho, quanto a maus-tratos e violência contra crianças e jovens, especificando, ainda, quais
providências foram ou serão tomadas, bem como se tem acompanhado as crianças e adolescentes daquele
Bairro.

REQUERIMENTO Nº 1884 - Solicita que o Sr. Prefeito Municipal informe, com relação ao fato de um mesmo
advogado constar no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, como Defensor do Município e em outro
processo como requerente contra o Município, por quais motivos isso acontece e quais providências estão
sendo tomadas para sanar esta questão.
REQUERIMENTO Nº 1920 - Requer que o Sr. Chefe do Executivo informe os motivos pelos quais a Prefeitura
concede para alguns e não a outros a documentação necessária para solicitação da ligação de energia elétrica
junto à CPFL, de imóveis no Bairro Araras.
REQUERIMENTO Nº 1937 - Objetiva que se oficie ao Presidente da ACE - Associação Comercial e
Empresarial de Batatais, solicitando que, em conjunto com os Poderes Executivo e Legislativo, faça a adesão à
Campanha "Outubro Rosa", incentivando e promovendo a iluminação da sua sede, comércio e indústria em
geral com a cor rosa, e outras ações do gênero.
REQUERIMENTO Nº 1940 - Questiona o Sr. Prefeito Municipal quais medidas serão tomadas objetivando
melhorias nos banheiros do Terminal Rodoviário Roberto Pimenta Marques, especificando, também, quando
serão realizadas.
REQUERIMENTO Nº 1946 - Para que o Sr. Chefe do Executivo informe para quando está prevista a demolição
total do muro existente na Praça Ângelo Marcolini, localizada no Bairro Ouro Verde, especificando, caso não
haja previsão para este serviço, os motivos que impedem.
REQUERIMENTO Nº 1957 - Visa que o Sr. Chefe do Executivo informe para quando está previsto o serviço de
tapa-buracos nas Ruas João Nazar e João Batista Ângulo Filho, localizadas no Jardim São Gabriel, bem como
que esclareça o que tem impedido esta providência.
REQUERIMENTO Nº 1983 - Para que o Sr. Chefe do Executivo informe se existe a intenção de construir uma
quadra de futebol coberta na escola onde abrigava, anteriormente, a Creche Municipal "Dona Maria Aparecida
de Andrade Freiria", localizada no Bairro Bela Vista, esclarecendo quando será efetivada esta medida ou, do
contrário, que aponte os motivos que impedem tal providência.
REQUERIMENTO Nº 1991 - Solicita que seja prorrogado por mais 60 (sessenta) dias, o prazo da Comissão
Especial, criada de acordo com o Requerimento nº 1420/2018, com a finalidade de promover estudos
relacionados ao estacionamento rotativo "Área Azul" existente em vias e logradouros do Município.
REQUERIMENTO Nº 2026 - Questiona o Sr. Prefeito Municipal se a Administração tem a intenção de implantar
no Município os "bueiros inteligentes", chamados de "boca de lobo ecológica", especificando quando ou, do
contrário, apontar os motivos que impedem esta medida.
REQUERIMENTO Nº 2035 - Indaga o Sr. Prefeito Municipal se a Administração tem a intenção de
disponibilizar um Dentista para plantão de sobreaviso na UPA - Unidade de Pronto Atendimento "José Antônio
da Silva Neto (Zé da Farmácia)", esclarecendo quando será efetivada esta medida ou, do contrário, que aponte
os motivos que impedem tal providência.
REQUERIMENTO Nº 2042 - Objetiva que o Sr. Presidente da Câmara Municipal informe se o repasse mensal
do duodécimo, pela Prefeitura Municipal, está acontecendo da forma integral, na data correta, ou do contrário,
que especifique como vem sendo realizado esse repasse.
REQUERIMENTO Nº 2092 - Solicita que seja prorrogado por mais 120 (cento e vinte) dias, o prazo da
Comissão Especial, criada de acordo com o Requerimento nº 1420/2018, com a finalidade de promover
estudos relacionados ao estacionamento rotativo "Área Azul" existente em vias e logradouros do Município.
REQUERIMENTO Nº 2099 - Solicita que o Sr. Chefe do Executivo informe se será realizada a limpeza e
manutenção no terreno localizado na Rua João Batista Figueiredo, nº 312, delimitado pelas Ruas Ângelo
Rossini e Professora Josefina Pegnarol, no Jardim Elena, esclarecendo, em caso afirmativo, quando será
efetivada esta medida.

REQUERIMENTO Nº 2100 - Questiona o Sr. Prefeito Municipal se tem a intenção de implantar o Diário Oficial
on-line do Município.
==========================================

Moções aprovadas:
– 2017 –

MOÇÃO Nº 02 - Manifesta Apelo ao Sr. Prefeito Municipal e à Secretaria Municipal de Saúde para que sejam
tomadas providências urgentes visando a substituição das seringas, disponibilizadas aos portadores de
diabetes do Município.
MOÇÃO Nº 11 - Visa manifestar Repúdio à proposta do Governador do Estado de São Paulo, em alterar a
forma de pagamento do Programa “Nota Fiscal Paulista” às entidades.
MOÇÃO Nº 15 - Manifesta Apoio ao Projeto de Lei nº 7815/2017, de autoria da Deputada Federal Ana
Perugini, que dispõe sobre a inclusão da economia do cuidado no sistema de contas nacionais, usado para
aferição do desenvolvimento econômico e social do País, para a definição e implementação de políticas
públicas.

– 2018 –
MOÇÃO Nº 028 - Registra Apelo ao Prefeito Municipal de Batatais no sentido de que institua o Conselho
Municipal dos Direitos da Mulher, na forma da legislação.
==========================================

Projetos aprovados:
– 2017 –
PROJ. RESOLUÇÃO Nº 388 - Autoriza a participação da Câmara Municipal de Batatais no 61º Congresso
Estadual de Municípios. RESOLUÇÃO Nº 330, de 05/04/2017.
PROJ. DE LEI Nº 3677 - Institui o mês “Outubro Rosa”, no Calendário de Eventos de Batatais. LEI Nº 3496, de
28/08/2017
PROJ. DECRETO LEGISL. Nº 423 - Concede o Título de “Cidadã Batataense”, à Capitã PM Claudia Regina
Nunes Lança, pelos relevantes serviços prestados ao Município de Batatais. DECRETO LEGISLATIVO Nº 402,
de 06/09/2017
PROJETO DE LEI Nº 3694 - Dispõe sobre a Declaração de Utilidade Pública à “Associação Cultural Recreativa
Social e União das Escolas de Samba Batataense - UESB”. LEI Nº 3513, de 04/12/2017
===============
PROJ. DECRETO LEGISL. Nº 427 - Visa a alteração do Decreto Legislativo nº 402, que dispõe sobre a
concessão de Título de “Cidadã Batataense” a Capitão PM Cláudia Regina Nunes Lança. DECRETO
LEGISLATIVO Nº 406, de 06/12/2017
========

– 2018 –

PROJ. RESOLUÇÃO Nº 393 - Dispõe sobre a revogação da Resolução nº 323, de 08 de julho de 2015, que
estabelece rodízio para apresentação de Projeto objetivando denominação de próprios, vias e logradouros
públicos do Município. RESOLUÇÃO Nº 334, de 03/05/2018.
PROJETO DE LEI Nº 3716 - Institui a "Semana Municipal de Conscientização e Prevenção à Violência
Doméstica" no calendário do Município de Batatais, a ser comemorado anualmente no mês de novembro. Lei
3.535, de 08/11/2018
PROJETO DE LEI Nº 3718 - Denomina a Rua JSI-04, localizada no Jardim Santa Inês, neste Município, como
"Rua Clóvis Arruda". Lei 3.537, de 23/11/2018
==========================================

Projetos retirados:
– 2017 –
PROJ. DE LEI S/Nº - Institui o Pé na Faixa no Município de Batatais.
PROJ. RESOLUÇÃO Nº 389 - Dispõe sobre a participação da Câmara Municipal de Batatais na “XV Semana
Jurídica” realizada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

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

Batatais, 12 de Dezembro de 2018.
Departamento de Assistência Legislativa

