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Indicações deferidas: 
 

 

– 2021 – 
 

 
INDICAÇÃO Nº 005 - Para que o Sr. Prefeito Municipal determine a implantação de iluminação em toda a 
extensão da Avenida Ayrton Senna, principalmente nas rotatórias localizadas entre os bairros Jardim dos Ipês 
e Jardim Canadá. 
 
INDICAÇÃO Nº 006 - Sugere ao Sr. Chefe do Executivo que disponibilize fiscais para intensificar a fiscalização 
no que se refere a identificar pessoas que jogam lixo nos canteiros centrais de vias públicas e terrenos, 
notificando-as, aplicando multas, bem como determinando a limpeza destes locais. 
 
INDICAÇÃO Nº 081 - Solicita ao Sr. Chefe do Executivo a implantação de dois redutores de velocidade, tipo 
lombada, na Avenida Prefeito José Pimenta Neves, mais precisamente nas proximidades do Cemitério 
Municipal da Saudade. 
 
INDICAÇÃO Nº 094 - Busca que o Sr. Prefeito Municipal estude providências visando efetuar o prolongamento 
da Rua Adriano Coutinho, no Jardim Virgínia, até a Praça Rotatória José Beato, ligando a Via à Avenida 
Prefeito Geraldo Marinheiro. 
 
INDICAÇÃO Nº 095 - Indica ao Sr. Prefeito Municipal a reativação da creche existente no Centro Comunitário 
“Padre Geraldo Jarussi”, no Conjunto Habitacional Dom Romeu Alberti. 
 
INDICAÇÃO Nº 108 - Objetiva que o Sr. Chefe do Executivo determine a realização de uma vistoria e posterior 
adequação, colocando nos padrões, da canaleta existente no cruzamento das Ruas São Paulo e Dr. 
Rebouças, no Bairro Vila Maria. 
 
INDICAÇÃO Nº 109 - Pleiteia ao Sr. Chefe do Executivo que determine a inclusão no cronograma de serviços 
do Município, do asfaltamento da pista de caminhada, localizada no Bairro Jardim Veneza. 
 
INDICAÇÃO Nº 136 - Indica ao Sr. Prefeito Municipal a criação de um Centro de Amparo com Atendimento 
Psicológico e Social, direcionado às famílias de dependentes químicos. 
 
INDICAÇÃO Nº 137 - Pleiteia ao Sr. Chefe do Executivo a implantação de “mão dupla de direção” no trânsito 
da Avenida Doutor Chiquinho Arantes, no trecho defronte à Escola Estadual “Dr. Washington Luis”. 
 
INDICAÇÃO Nº 153 - Indica ao Sr. Prefeito Municipal que determine a ligação das Ruas Luis Gonzaga do 
Nascimento e Salomão João Mansur, no Conjunto Habitacional Adolfo Penholato, por meio da abertura do 
canteiro central existente nesta última. 
 
INDICAÇÃO Nº 154 - Objetiva do Sr. Prefeito Municipal que determine a construção de canaleta, para 
escoamento de águas, na Rua Argentino Bezerra da Silva, no Jardim Colorado. 
 
INDICAÇÃO Nº 155 - Busca junto ao Sr. Chefe do Executivo que determine o recolhimento de cães 
abandonados, em especial àqueles que ficam nas proximidades das Unidades Básicas de Saúde e da Unidade 
de Pronto Atendimento. 
 



INDICAÇÃO Nº 177 - Para que o Sr. Prefeito Municipal determine a implantação de placas indicativas de 
acesso aos pontos turísticos e serviços auxiliares de Batatais, na entrada do Município pela Rodovia Estadual 
Cândido Portinari - SP 334. 
 
INDICAÇÃO Nº 178 - Objetiva que o Sr. Chefe do Executivo determine a construção de sanitários no Parque 
Infantil “Monteiro Lobato”, situado na Praça Anita Garibaldi, no Centro da Cidade. 
 
INDICAÇÃO Nº 188 - Indica ao Sr. Chefe do Executivo que determine estudos visando a instalação de 
guiamento, bocas de lobo e de rede pluvial e de esgoto no Condomínio de Chácaras dos Cayapós I e II. 
 
INDICAÇÃO Nº 189 - Propõe ao Sr. Prefeito Municipal que determine, junto à Dimutran, a realização da pintura 
de faixas e sinalização de solo, na Praça Rotatória Ana Aparecida Alves da Silva (Mãezinha), localizada na 
Avenida dos Pupins. 
 
INDICAÇÃO Nº 206 - Indica ao Sr. Prefeito Municipal que providencie, junto à CPFL, a substituição do poste 
de madeira, localizado na Rua Dr. Vila Nova, nas proximidades do número 33, no Bairro Riachuelo, por um de 
cimento. 
 
INDICAÇÃO Nº 207 - Objetiva que o Sr. Chefe do Executivo determine a implantação de lombada ou redutor 
de velocidade na Rua Vicente Bertasso, localizada no Conjunto Habitacional Dom Romeu Alberti. 
 
INDICAÇÃO Nº 214 - Indica ao Sr. Prefeito Municipal que determine providências visando recolocar a 
cobertura no ponto de ônibus localizado em frente ao Centro Comunitário “José da Silva Leão”, no Bairro Vila 
Maria. 
 
INDICAÇÃO Nº 215 - Para que o Sr. Prefeito Municipal implante estacionamento do tipo “45 graus” em toda a 
extensão da Avenida Tancredo Neves, situada no Jardim Bela Vista. 
 
INDICAÇÃO Nº 222 - Objetiva que o Sr. Prefeito Municipal estude a possibilidade de efetivar a criação do 
Núcleo de Atendimento Integrado ao Adolescente de Batatais - “NAIA”. 
 
INDICAÇÃO Nº 223 - Para que o Sr. Chefe do Executivo determine a realização da limpeza e desentupimento 
do bueiro existente no cruzamento da Rua Artur Lopes de Oliveira com a Avenida Francisco Faggioni, no Bairro 
Santo Antonio, mais precisamente defronte ao “Tiro de Guerra”. 
 
INDICAÇÃO Nº 230 - Para que o Sr. Prefeito Municipal determine a implantação de rotatória no eixo central da 
Avenida Engenheiro Carlos Leonel Zaparolli e Travessa Amábile Franzoni, na confluência com as Ruas Celso 
Cleto, Assad José Assad e Santos Di Lello, interligando-as, visando melhorar o trânsito no Jardim Elena e 
Jardim Mariana I e II. 
 
INDICAÇÃO Nº 231 - Indica ao Sr. Prefeito Municipal que determine providências visando refazer a valeta 
existente na confluência das Ruas Coronel Joaquim Rosa e Santos Dumont, a fim de adequá-la aos padrões 
corretos. 
 
INDICAÇÃO Nº 246 - Tem por finalidade que o Sr. Chefe do Executivo determine a implantação de 
estacionamento, tipo “45 graus”, na Praça Dr. Fernando Costa, mais precisamente defronte ao Parque Infantil 
“Ana Nery”, no Bairro Castelo. 
 
INDICAÇÃO Nº 247 - Pleiteia ao Sr. Chefe do Executivo que determine providências junto à CPFL buscando a 
substituição do poste de madeira, localizado defronte ao número 109, da Rua Professora Olinda Gaspar 
Gomes Zanetti, no Conjunto Habitacional Joaquim Marinheiro II, por um de cimento. 
 
INDICAÇÃO Nº 251 - Objetiva que o Sr. Chefe do Executivo estude providências, junto à Secretaria Municipal 
de Educação, visando a divulgação e a inserção na grade curricular das escolas municipais, do ensino sobre 
as Leis, em especial, o Código de Posturas e o Plano Diretor do Município. 
 



INDICAÇÃO Nº 252 - Indica ao Sr. Prefeito Municipal inserir na publicidade institucional do Município, 
dispositivos atinentes às Leis municipais vigentes, em especial o Código de Posturas e o Plano Diretor do 
Município. 
 
INDICAÇÃO Nº 258 - Indica ao Sr. Prefeito Municipal que estude a possibilidade de construir canaleta para 
escoamento de água ou “boca-de-lobo”, no cruzamento das Ruas Carlos Gomes e Celso Garcia, no Centro da 
Cidade. 
 
INDICAÇÃO Nº 259 - Visa que o Sr. Chefe do Executivo determine estudos objetivando instalar ecopontos de 
descarte de lixos, entulhos, resíduos sólidos, entre outros, em todas as saídas de Batatais. 
 
INDICAÇÃO Nº 274 - Busca que o Sr. Chefe do Executivo implante estacionamento do tipo “45 graus”, na Rua 
Thomaz Alberto Wetaley, no trecho compreendido entre os números 963 e 989, defronte as empresas Saver 
Diesel Autopeças e Auto Mecânica Quereguini, no Bairro Vila Maria. 
 
INDICAÇÃO Nº 275 - Indica ao Sr. Prefeito Municipal proibir o tráfego de veículos pesados na Estrada 
Municipal Vereador Ariovaldo Mariano Gera - BTT 161. 
 
INDICAÇÃO Nº 282 - Propõe ao Sr. Prefeito Municipal que determine a implantação de semáforo no encontro 
das Ruas Salomão João Mansur, Adelino de Mello, Delcídio Bertolucci e Hugo Fiocco, entre o Conjunto 
Habitacional Adolfo Penholato e o Jardim Elisa. 
 
INDICAÇÃO Nº 283 - Objetiva que o Sr. Chefe do Executivo determine a implantação de sinalização de solo e 
por meio de placas, estabelecendo parada obrigatória, nos cruzamentos da Rua Quintino Bocaiúva com a Rua 
Dom Bosco e com a Avenida Duque de Caxias, no Bairro Castelo. 
 
INDICAÇÃO Nº 291 - Objetiva que o Sr. Chefe do Executivo determine a instalação de mais lixeiras no entorno 
do Lago Artificial “Ofélia Borges Silva Alves”, bem como que intensifique a fiscalização do local, principalmente, 
nos finais de semana e realize campanhas educativas quanto ao descarte correto de lixo. 
 
INDICAÇÃO Nº 292 - Indica ao Sr. Prefeito Municipal que determine providências visando estabelecer como 
ponto de embarque e desembarque de pacientes, com destino aos hospitais da região, as Unidades Básicas 
de Saúde existentes no Município. 
 
INDICAÇÃO Nº 300 - Objetiva que o Sr. Chefe do Executivo determine providências nas Ruas João Nazar e 
Mário Vicentini, localizadas no Jardim São Gabriel, visando identificar os motivos e, posteriormente, sanar o 
problema de empoçamento da água no leito carroçável. 
 
INDICAÇÃO Nº 301 - Solicita ao Sr. Prefeito Municipal que sejam realizadas melhorias na sinalização de 
trânsito da Rua Otorino Ravagnani, por meio da instalação de placas e pintura de solo. 
 
INDICAÇÃO Nº 306 - Objetiva que o Sr. Chefe do Executivo determine estabelecer como mão única de direção 
de trânsito, as Ruas Augusto Morandi e Pedro Mazarão, no Jardim Bela Vista, que promovem o acesso à 
Avenida José Testa. 
 
INDICAÇÃO Nº 307 - Propõe ao Sr. Prefeito Municipal a contratação de serviços terceirizados de zeladoria e 
limpeza, objetivando prestar serviços nos banheiros dos próprios públicos municipais. 
 
INDICAÇÃO Nº 310 - Pleiteia ao Sr. Chefe do Executivo a instalação de telas de proteção, no entorno do 
Parque Infantil “Arthur Brondi Cangussú Marques Pereira”, localizado na Praça Jorge Sandrin, na Vila Lídia. 
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INDICAÇÃO Nº 342 - Objetiva que o Sr. Chefe do Executivo disponibilize fiscais para intensificar a fiscalização 
no que se refere a identificar pessoas que jogam lixo nos canteiros centrais de vias públicas e terrenos, 
notificando-as, aplicando multas, bem como determinando a limpeza destes locais. 
 
INDICAÇÃO Nº 352 - Busca que o Sr. Prefeito Municipal nomeie via pública como “Mário Alves dos Santos”, 
visando homenagear este saudoso batataense. 
 
INDICAÇÃO Nº 364 - Indica ao Sr. Prefeito Municipal a implantação de dois redutores de velocidade, do tipo 
lombada, na Avenida Prefeito José Pimenta Neves, nas proximidades do Cemitério da Saudade. 
 
INDICAÇÃO Nº 369 - Pleiteia junto ao Sr. Prefeito Municipal a reativação da creche existente no Centro 
Comunitário “Padre Geraldo Jarussi”, no Conjunto Habitacional Dom Romeu Alberti. 

 
INDICAÇÃO Nº 370 - Indica ao Sr. Chefe do Executivo que efetue o prolongamento da Rua Adriano Coutinho, 
no Jardim Virgínia até a Praça Rotatória José Beato, ligando a via à Avenida Prefeito Geraldo Marinheiro. 
 
INDICAÇÃO Nº 377 - Indica ao Sr. Chefe do Executivo a realização de vistoria e posterior adequação, 
colocando nos padrões corretos, da canaleta existente no cruzamento das Ruas São Paulo e Dr. Rebouças, no 
Bairro Vila Maria. 
 
INDICAÇÃO Nº 378 - Solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine a implantação de redutores de 
velocidade, do tipo lombada, na Avenida Professor Dr. José Rinaldo Lazarini, localizada no Jardim Canadá. 
 
INDICAÇÃO Nº 379 - Propõe ao Sr. Chefe do Executivo a inclusão, no cronograma de serviços do Município, 
do asfaltamento da pista de caminhada, localizada no Jardim Veneza. 
 
INDICAÇÃO Nº 381 - Para que o Sr. Prefeito Municipal estude a possibilidade de criar um centro de amparo 
psicológico e social, direcionado, especificamente, ao atendimento das famílias de dependentes químicos. 
 
INDICAÇÃO Nº 382 - Objetiva que o Sr. Chefe do Executivo determine a implantação de “mão dupla de 
direção” no trânsito da Avenida Doutor Chiquinho Arantes, no trecho defronte à Escola Estadual “Dr. 
Washington Luís”. 
 
INDICAÇÃO Nº 397 - Reivindica junto ao Sr. Prefeito Municipal a construção de canaleta, para escoamento de 
águas, na Rua Argentino Bezerra da Silva, no Jardim Colorado. 
 
INDICAÇÃO Nº 398 - Visa que o Sr. Chefe do Executivo promova a ligação da Rua Luiz Gonzaga do 
Nascimento, situada no Conjunto Habitacional Adolfo Penholato com a Avenida Salomão João Mansur, por 
meio da abertura do canteiro central. 
 
INDICAÇÃO Nº 403 - Visa que o Sr. Prefeito Municipal determine a construção de sanitários no Parque Infantil 
“Monteiro Lobato”, situado na Praça Anita Garibaldi, no Centro da Cidade. 
 
INDICAÇÃO Nº 404 - Solicita ao Sr. Chefe do Executivo a implantação de placas indicativas de acesso aos 
pontos turísticos do Município, na entrada da Cidade pela Rodovia Estadual Cândido Portinari (SP-334). 
 
INDICAÇÃO Nº 409 - Indica ao Sr. Chefe do Executivo a realização da sinalização de trânsito, com a devida 
pintura de solo, na Praça Rotatória Ana Aparecida Alves da Silva (Mãezinha), situada na Avenida dos Pupins. 
 
INDICAÇÃO Nº 410 - Reivindica junto ao Sr. Prefeito Municipal, a implantação de guias, “bocas-de-lobo”, rede 
pluvial e de esgoto, no Condomínio Chácaras dos Cayapós I e II. 
 
INDICAÇÃO Nº 412 - Visa que o Sr. Prefeito Municipal providencie, junto à CPFL, a substituição do poste de 
madeira, que está danificado, localizado na Rua Dr. Vila Nova, no Bairro Riachuelo, nas proximidades do 
número 33, por um de cimento. 
 
INDICAÇÃO Nº 413 - Solicita ao Sr. Chefe do Executivo que determine a implantação de lombada ou outro tipo 
de redutor de velocidade, na Rua Vicente Bertasso, localizada no Conjunto Habitacional Dom Romeu Alberti. 



INDICAÇÃO Nº 427 - Solicita ao Sr. Prefeito Municipal  implantar estacionamento do tipo “45 graus” em toda a 
extensão da Avenida Tancredo Neves, situada no Jardim Bela Vista. 
 
INDICAÇÃO Nº 428 - Objetiva que o Sr. Prefeito Municipal determine a recolocação da cobertura no ponto de 
ônibus localizado em frente ao Centro Comunitário “José da Silva Leão”, no Bairro Vila Maria. 
 
INDICAÇÃO Nº 433 - Solicita ao Sr. Prefeito Municipal a criação do NAIA - Núcleo de Atendimento Integrado 
ao Adolescente de Batatais. 
 
INDICAÇÃO Nº 434 - Objetiva que o Sr. Chefe do Executivo determine a realização do serviço de limpeza e 
desentupimento do bueiro existente no cruzamento da Rua Artur Lopes de Oliveira com a Avenida Francisco 
Faggioni, no Bairro Santo Antonio, defronte ao “Tiro de Guerra”. 
 
INDICAÇÃO Nº 438 - Para que o Sr. Prefeito Municipal determine providências, visando refazer a valeta 
existente na confluência das Ruas Coronel Joaquim Rosa e Santos Dumont, a fim de adequá-la aos padrões 
corretos. 
 
INDICAÇÃO Nº 439 - Visa que o Sr. Chefe do Executivo estude a possibilidade de construir uma rotatória no 
eixo central da Avenida Engenheiro Carlos Leonel Zaparolli e Travessa Amábile Franzoni, na confluência com 
as Ruas Celso Cleto, Assad José Assad e Santos Di Lello, interligando-as, a fim de melhorar o trânsito nos 
Bairros Jardim Elena, Jardim São José e Jardim Mariana I e II. 
 
INDICAÇÃO Nº 443 - Visa que o Sr. Prefeito Municipal determine à CPFL, a substituição do poste de madeira, 
localizado defronte ao número 109, da Rua Professora Olinda Gaspar Gomes Zanetti, no Conjunto Habitacional 
Joaquim Marinheiro II, por um de cimento. 
 
INDICAÇÃO Nº 444 - Pleiteia junto ao Sr. Chefe do Executivo a implantação de estacionamento tipo "45 
graus", na Praça Dr. Fernando Costa, mais precisamente defronte ao Parque Infantil "Ana Nery", no Bairro 
Castelo. 
 
INDICAÇÃO Nº 457 - Indica ao Sr. Prefeito Municipal providências visando inserir na publicidade institucional 
da Administração, dispositivos atinentes às leis municipais vigentes, em especial o Código de Posturas e o 
Plano Diretor. 
 
INDICAÇÃO Nº 458 - Objetiva que o Sr. Chefe do Executivo estude providências visando a divulgação e a 
inserção, na grade curricular das escolas municipais, do ensino sobre as leis, em especial, o Código de 
Posturas e o Plano Diretor do Município. 
 
INDICAÇÃO Nº 462 - Indica ao Sr. Prefeito Municipal a construção de canaleta ou "boca-de-lobo" no 
cruzamento das Ruas Carlos Gomes com Celso Garcia, mais precisamente defronte à Praça Barão do Rio 
Branco, no Centro da Cidade. 
 
INDICAÇÃO Nº 470 - Solicita ao Sr. Prefeito Municipal a implantação de estacionamento do tipo “45 graus”, na 
Rua Thomaz Alberto Wetaley, entre os números 963 e 989, defronte às empresas Saver Diesel Auto Peças 
Ltda e Auto Mecânica Quereguini, no Bairro Vila Maria. 
 
INDICAÇÃO Nº 471 - Reivindica ao Sr. Chefe do Executivo a proibição do tráfego de veículos pesados na 
Estrada Municipal Vereador Ariovaldo Mariano Gera – BTT 161. 
 
INDICAÇÃO Nº 472 - Solicita ao Sr. Chefe do Executivo a implantação de sinalização de solo e por meio de 
placas, estabelecendo parada obrigatória, nos cruzamentos da Rua Quintino Bocaiúva com as Ruas Dom 
Bosco e Duque de Caxias, no Bairro Castelo. 
 
INDICAÇÃO Nº 473 - Objetiva que o Sr. Prefeito Municipal estude a possibilidade de implantar um semáforo no 
cruzamento das Ruas Salomão João Mansur, Adelino de Mello, Delcídio Bertolucci e Hugo Fiocco, entre os 
Bairros Conjunto Habitacional Adolfo Penholato e Jardim Elisa. 
 



INDICAÇÃO Nº 479 - Para que o Sr. Chefe do Executivo destine as UBS's - Unidades Básicas de Saúde do 
Município como pontos de embarque e desembarque de pacientes de Batatais com destino aos hospitais da 
região. 
 
INDICAÇÃO Nº 480 - Objetiva que o Sr. Prefeito Municipal determine a instalação de mais lixeiras no entorno 
do Lago Artificial "Ofélia Borges Silva Alves", bem como que realize campanhas quanto ao correto descarte de 
lixo no local, intensificando, também, a fiscalização, principalmente nos finais de semana. 
 
INDICAÇÃO Nº 486 - Visa que o Sr. Prefeito Municipal determine a vistoria e posteriores providências, nas 
Ruas João Nazar e Mário Vicentini, localizadas no Jardim São Gabriel, a fim de identificar os motivos e sanar o 
problema de empoçamento de água no leito carroçável. 
 
INDICAÇÃO Nº 487 - Objetiva que o Sr. Chefe do Executivo realize melhorias na sinalização de trânsito na 
Rua Otorino Ravagnani, por meio de placas e pintura de solo. 
 
INDICAÇÃO Nº 498 - Visa que o Sr. Chefe do Executivo determine providências visando a contratação de 
serviços terceirizados de zeladoria e limpeza, para os banheiros dos próprios públicos municipais, 
principalmente, naqueles existentes nas praças. 
 
INDICAÇÃO Nº 499 - Para que o Sr. Prefeito Municipal estabeleça como mão única de direção de trânsito, as 
Ruas Augusto Morandi e Pedro Mazarão, localizadas no Jardim Bela Vista. 
 
INDICAÇÃO Nº 505 - Objetiva que o Sr. Prefeito Municipal determine a instalação de telas de proteção, no 
entorno do Parque Infantil “Arthur Brondi Cangussú Marques Pereira”, localizado na Praça Jorge Sandrin, no 
Bairro Vila Lídia. 
 
INDICAÇÃO Nº 506  - Para que o Sr. Chefe do Executivo determine à CPFL, a implantação de iluminação 
pública, nos postes da Rua Antônio Dal Picolo, situada no Bairro Alto do Cruzeiro. 
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INDICAÇÃO Nº 519 - Solicita providências junto ao Sr. Chefe do Executivo, objetivando disponibilizar fiscais 
para intensificar a fiscalização no que se refere a identificar pessoas que jogam lixo nos canteiros centrais de 
vias públicas e terrenos baldios, notificando-as e aplicando multas, bem como que efetue a limpeza dos 
referidos locais. 
 
INDICAÇÃO Nº 533 - Para que o Sr. Chefe do Executivo determine a limpeza geral do Bosque Municipal "Dr. 
Alberto Gaspar Gomes", bem como a poda do mato e manutenção da pista de caminhada. 
 
INDICAÇÃO Nº 537 - Indica ao Senhor Prefeito Municipal que efetue o prolongamento da Rua Adriano 
Coutinho, no Jardim Virgínia, até a Praça Rotatória José Beato, ligando a via à Avenida Prefeito Geraldo 
Marinheiro. 
 
INDICAÇÃO Nº 538 - Objetiva que o Senhor Chefe do Executivo determine a reativação da creche existente no 
Centro Comunitário “Padre Geraldo Jarussi”, no Conjunto Habitacional Dom Romeu Alberti. 
 
INDICAÇÃO Nº 545 - Objetiva que o Sr. Chefe do Executivo determine a realização de vistoria e, 
posteriormente, os reparos e adequação, da canaleta existente no cruzamento das Ruas São Paulo e Dr. 
Rebouças, no Bairro Vila Maria, colocando-a nos padrões corretos. 
 
INDICAÇÃO Nº 546 - Indica ao Sr. Prefeito Municipal a inclusão no cronograma de atividades do Município, do 
asfaltamento da pista de caminhada, localizada no Bairro Jardim Veneza. 
 



INDICAÇÃO Nº 550 - Para que o Sr. Chefe do Executivo determine a implantação de “mão dupla de direção” 
no trânsito da Avenida Doutor Chiquinho Arantes, mais precisamente no trecho defronte à Escola Estadual “Dr. 
Washington Luis”. 
 
INDICAÇÃO Nº 551 - Objetiva que o Sr. Prefeito Municipal crie um Centro de Amparo Psicológico e Social 
direcionado, especificamente, ao atendimento das famílias de dependentes químicos do Município. 
 
INDICAÇÃO Nº 563 - Visa a construção de canaleta, para escoamento de água pluvial, na Rua Argentino 
Bezerra da Silva, no Bairro Jardim Colorado. 
 
INDICAÇÃO Nº 564 - Para que o Senhor Prefeito estude a possibilidade de promover a ligação da Rua Luiz 
Gonzaga do Nascimento, localizada no Conjunto Habitacional Adolfo Penholato, com a Avenida Salomão João 
Mansur, por meio da abertura do canteiro central. 
 

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

 

Requerimentos aprovados: 
 

 

– 2021 – 
 

REQUERIMENTO Nº 011 - Requer que o Sr. Prefeito Municipal informe se a Administração pretende colocar 
em prática as determinações da Lei nº 2.614/2002, que institui o Programa “Meu Primeiro Emprego”, 
esclarecendo, em caso afirmativo, quando será efetivada esta medida ou, do contrário, que aponte os motivos 
que impedem tal providência. 
 
REQUERIMENTO Nº 012 - Requisita informações ao Sr. Chefe do Executivo sobre a previsão de melhorias na 
infraestrutura da Travessa Lourenço Betarello, no trecho entre as Ruas Padre Claret e Quintino Bocaiúva, no 
Bairro Castelo, como asfaltamento, guiamento e sarjeta, especificando, ainda, o que tem impedido a realização 
destas medidas. 
 
REQUERIMENTO Nº 013 - Solicita informações ao Sr. Chefe do Executivo sobre a real situação financeira da 
Prefeitura, especificando inclusive se a folha de pagamento dos servidores foi totalmente paga em 2020, 
discriminando, também, os valores em caixa, os débitos com credores e previsão para quitação. 
 
REQUERIMENTO Nº 080 - Requer que o Sr. Chefe do Executivo envie, para esclarecimentos, o cronograma 
de execução das Emendas Impositivas, conforme determina a Lei que estima a receita e fixa a despesa do 
Município, para o exercício de 2021. 
 
REQUERIMENTO Nº 081 - Indaga o Sr. Prefeito Municipal se a Administração possui parcerias com produtores 
rurais, visando conceder-lhes suporte técnico e programas para viabilizar a comercialização de seus produtos. 
 
REQUERIMENTO Nº 097 - Objetiva que o Sr. Chefe do Executivo informe se há intenção de disponibilizar e 
lotar a Secretaria Municipal de Saúde, de um Procurador Jurídico, esclarecendo, em caso afirmativo, quando 
será efetivada esta medida, ou, do contrário, que aponte os motivos que impedem tal providência. 
 
REQUERIMENTO Nº 098 - Solicita que o Sr. Prefeito Municipal informe se será realizada a abertura da Rua 
Júlio Jorge Abeid, unindo-a com as Ruas Dirceu Bendasoli e Gabriel Antonio de Oliveira (Bié), de forma a 
interligar os Bairros Parque Nova Alvorada e Morada do Verde, além de esclarecer, em caso afirmativo, 
quando será promovida esta iniciativa ou, caso contrário, o que a impede. 
 
REQUERIMENTO Nº 116 - Questiona o Sr. Chefe do Executivo, quanto à Avenida Anésio Trevisani, se há 
projeto visando à sua urbanização, encaminhando-o para esclarecimentos a planta e memorial descritivo das 
ações que serão executadas, bem como que informe se será resolvido o problema de mobilidade da região, se 
haverá a necessidade de desapropriação de áreas particulares e o valor estimado para a realização da obra. 
 



REQUERIMENTO Nº 117 - Solicita que o Sr. Prefeito Municipal informe quais medidas serão adotadas, 
objetivando oferecer maior segurança aos servidores públicos, nas diversas repartições da Administração 
Municipal. 
 
REQUERIMENTO Nº 136 - Requer do Sr. Prefeito Municipal esclarecimentos a respeito da obra de construção 
do Hospital de Câncer, informando se pretende dar continuidade na mesma e, neste caso, quando ou, que 
aponte quais as intenções para aquela área. 
 
REQUERIMENTO Nº 137 - Visa que o Sr. Prefeito Municipal informe como está ocorrendo a fiscalização 
quanto à limpeza e manutenção do Lago Artificial “Ofélia Borges Silva Alves” e das praças municipais, 
esclarecendo, ainda, se têm projetos para intensificar essa medida. 
 
REQUERIMENTO Nº 151 - Requer que o Sr. Prefeito Municipal informe se pretende determinar a realização do 
asfaltamento da Avenida Dr. Cássio Alberto Lima e da Rotatória Valter Craco, localizada no fim desta via, 
esclarecendo, caso afirmativo, para quando estão previstas estas ações. 
 
REQUERIMENTO Nº 169 - Para que o Sr. Prefeito informe se já foi iniciado o processo licitatório destinado à 
cessão dos quiosques construídos no Lago Artificial “Ofélia Borges Silva Alves”, esclarecendo, neste caso, em 
que fase está ou, do contrário, especificar qual a previsão para essa medida. 
 
REQUERIMENTO Nº 170 - Busca que o Sr. Chefe do Executivo informe se está previsto, no cronograma da 
Administração, dar sequência na abertura da Rua Benjamin Constant, estendendo-a até a Avenida Prefeito 
Washington Luis, esclarecendo quando será iniciada esta medida ou, do contrário, os motivos que impedem. 
 
REQUERIMENTO Nº 178 - Visa que o Sr. Prefeito Municipal informe a razão do aterro sanitário ainda estar 
fechado para o recebimento de resíduos sólidos, esclarecendo também se há estudos visando sua reativação, 
especificando quando esta providência se concretizará. 
 
REQUERIMENTO Nº 189 - Busca que o Sr. Prefeito Municipal informe se é disponibilizada cópia da Lei nº 
3408/2015, que disciplina a Urbanização, o Uso e Ocupação do Solo Urbano, para conhecimento dos 
loteadores sobre a exigência do “Termo de Garantia” que deve ser oferecido por eles no ato do recebimento 
das obras pelo Poder Público Municipal, bem como outras determinações desta Legislação. 
 
REQUERIMENTO Nº 190 - Questiona o Sr. Chefe do Executivo se a Administração possui decibelímetro, 
indicando em caso afirmativo, se o mesmo está sendo utilizado e por qual setor do Município ou, do contrário, 
se existe previsão para a aquisição deste aparelho. 
 
REQUERIMENTO Nº 201 - Indaga ao Sr. Prefeito Municipal se a Administração realizará melhorias na 
iluminação e na calçada ao redor do Centro Comunitário “Padre Geraldo Jarussi”, no Conjunto Habitacional 
Dom Romeu Alberti, esclarecendo quando estas iniciativas serão colocadas em prática ou os motivos que as 
impedem. 
 
REQUERIMENTO Nº 202 - Busca que o Sr. Chefe do Executivo informe se há previsão, de realizar a abertura 
da Rua Domingos Raymundo, que inicia na confluência das Ruas Carlos Gomes e Dr. Manoel Furtado, 
localizada no Centro, esclarecendo, ainda, quando efetivará tal iniciativa ou os motivos que a impedem. 
 
REQUERIMENTO Nº 219 - Requer que o Sr. Chefe do Executivo informe quem é o responsável pela 
fiscalização do Bosque Municipal “Doutor Alberto Gaspar Gomes” e, caso não haja servidor nesta função, se é 
possível destinar um com esta finalidade. 
 
REQUERIMENTO Nº 220 - Para que o Sr. Chefe do Executivo informe o valor mensal gasto com o consumo de 
energia elétrica com o funcionamento das bombas d’água dos poços artesianos do Município, bem como se há 
estudos buscando implementar um plano de modernização ou substituição das bombas mais antigas, 
especificando, em caso positivo, como e quando será efetivada esta medida. 
 
REQUERIMENTO Nº 242 - Para que o Sr. Prefeito Municipal informe se consta no cronograma de serviços da 
Administração, a implantação de dois redutores de velocidade, em pontos estratégicos, na Avenida Engenheiro 
Carlos Leonel Zaparolli, no Jardim São José. 



 
REQUERIMENTO Nº 265 - Para que o Sr. Prefeito Municipal informe se existe projeto visando a realização de 
melhorias no Bairro Chácaras São Luis, como iluminação pública e asfaltamento, esclarecendo, ainda, para 
quando estão previstas ou, caso contrário, os motivos que as impedem. 
 
REQUERIMENTO Nº 266 - Objetiva que o Sr. Chefe do Executivo informe o valor da arrecadação do 
Município, no período de janeiro a junho de 2021. 
 
REQUERIMENTO Nº 281 - Para que o Sr. Prefeito Municipal informe se há previsão de firmar convênio com a 
Receita Federal Brasileira, visando a administração do ITR – Imposto Territorial Rural pelo Município, 
esclarecendo, em caso afirmativo, quando pretende efetivar esta medida ou, do contrário, o que impossibilita 
tal providência. 
 
REQUERIMENTO Nº 292 - Visa que o Sr. Chefe do Executivo informe quais dotações orçamentárias, previstas 
na Lei nº 3631/2019 (LOA), não foram utilizadas em razão da pandemia, apontando o valor, bem como quais 
foram suplementadas, especificando o valor, de onde foram relocadas e o destino. 
 
REQUERIMENTO Nº 293 - Requer que o Sr. Prefeito Municipal informe se a Administração tem exigido e 
observado, quando da expedição de alvarás para construções e reformas de estabelecimentos públicos e 
privados, o cumprimento da Lei de Acessibilidade e das normas da ABNT, visando garantir esse direito à 
pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. 
 
REQUERIMENTO Nº 308 - Solicita que o Sr. Chefe do Executivo informe se consta no cronograma de serviços 
da Administração, a revitalização, arborização e construção de estacionamento na área localizada nos fundos 
da Unidade Básica de Saúde “Dr. João de Souza Marques”, no Jardim Santa Luiza. 
 
REQUERIMENTO Nº 309 - Busca que o Sr. Prefeito Municipal informe se a legislação federal que assegura o 
direito ao idoso, à pessoa com deficiência e à gestante a receberem medicamentos de uso contínuo em seu 
domicilio está sendo cumprida, especificando, em caso negativo, o que dificulta esta ação. 
 
REQUERIMENTO Nº 318 - Indaga o Sr. Prefeito Municipal se a Administração tem conhecimento da 
dificuldade encontrada pelos munícipes para realizar a perícia médica na Previdência Social - INSS, tendo que 
se deslocar para cidades vizinhas, esclarecendo, também, o que tem sido feito ou que pretende fazer para que 
este problema seja resolvido. 
 
REQUERIMENTO Nº 319 - Requer que o Sr. Prefeito Municipal informe se o Conselho Municipal do Orçamento 
Participativo e o Conselho Municipal de Habitação e Urbanismo - COMHU, estão atuantes, esclarecendo, caso 
negativo, o motivo e se pretende efetivá-los. 
 
REQUERIMENTO Nº 339 - Para que o Sr. Prefeito Municipal informe se consta, no cronograma de obras, a 
abertura da Avenida Tancredo Neves, dando sequência à Via, localizada no Alto da Bela Vista, esclarecendo, 
neste caso, para quando está prevista, ou do contrário, especificar o que tem dificultado esta ação. 
 
REQUERIMENTO Nº 346 - Para que o Sr. Prefeito Municipal informe se consta no cronograma de serviços a 
instalação de um corrimão na rampa localizada na área de embarque e desembarque de pacientes, no 
Ambulatório de Especialidades “Egydio Ricco” e a colocação de bancos de cimento ao redor deste prédio, na 
Praça Doutor José Arantes Junqueira, no Centro da Cidade. 
 
REQUERIMENTO Nº 355 - Requer que o Sr. Prefeito Municipal informe se existe previsão para a implantação 
de semáforo no cruzamento das Ruas Senador Feijó com Benjamin Constant, no Bairro Castelo, esclarecendo 
quando será efetivada esta medida ou que aponte os motivos que impedem tal providência. 
 
REQUERIMENTO Nº 372 - Para que o Sr. Prefeito Municipal informe se consta no cronograma de atividades 
da Administração, a implantação de redutores de velocidade, tipo lombada, com a devida sinalização, nos 
cruzamentos da Rua Dom Bosco com a Rua Treze de Maio e com a Travessa Santa Cruz, no Bairro Castelo. 
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REQUERIMENTO Nº 412 - Solicita informações ao Sr. Chefe do Executivo sobre a real situação financeira da 
Prefeitura, especificando, inclusive, se a folha de pagamento dos servidores foi totalmente paga em 2021, 
discriminando, também, os valores em caixa, os débitos com credores e previsão para quitação. 
 
REQUERIMENTO Nº 449 - Para que o Sr. Prefeito Municipal informe se pretende colocar em prática as 
determinações da Lei nº 2.614/2002, que institui o Programa “Meu Primeiro Emprego”, esclarecendo, em caso 
afirmativo, quando será efetivada esta medida ou, do contrário, que aponte os motivos que impedem tal 
providência. 
 
REQUERIMENTO Nº 450 - Indaga o Sr. Prefeito Municipal sobre parcerias com produtores rurais, visando 
conceder-lhes suporte técnico e programas para viabilizar a comercialização de seus produtos. 
 
REQUERIMENTO Nº 451 - Solicita do Sr. Chefe do Executivo que envie, para esclarecimentos, o cronograma 
de execução das Emendas Impositivas, conforme determina a Lei que estima a receita e fixa a despesa do 
Município, para o Exercício de 2022. 
 
REQUERIMENTO Nº 476 - Questiona o Sr. Chefe do Executivo sobre a abertura da Rua Júlio Jorge Abeid, 
unindo-a com as Ruas Dirceu Bendasoli e Gabriel Antonio de Oliveira (Bié), de forma a interligar os Bairros 
Parque Nova Alvorada e Morada do Verde, esclarecendo, quando será promovida esta iniciativa ou, caso 
contrário, o que a impede. 
 
REQUERIMENTO Nº 493 - Para que o Sr. Chefe do Executivo informe quais medidas serão adotadas pela 
Prefeitura, objetivando oferecer maior segurança aos servidores públicos, nas diversas repartições da 
Administração Municipal. 
 
REQUERIMENTO Nº 494 - Visa que o Sr. Prefeito Municipal informe se há projeto visando a urbanização da 
Avenida Anésio Trevisani, neste caso, encaminhar para esclarecimentos, a planta e memorial descritivo das 
ações que serão executadas, especificando, ainda, se será resolvido o problema de mobilidade da região, se 
haverá a necessidade de desapropriação de áreas particulares e o valor estimado para a realização da obra. 
 
REQUERIMENTO Nº 510 - Indaga se Sr. Prefeito Municipal pretende dar continuidade às obras de construção 
do Hospital de Câncer de Batatais e, neste caso, especificar quando ou que aponte quais são as intenções 
para aquela área. 
 
REQUERIMENTO Nº 536 - Requer que o Sr. Prefeito Municipal informe se pretende instituir um Programa, 
direcionado aos moradores da zona rural, com o envio de médicos veterinários diretamente em domicílio, para 
atendimento e acompanhamento de seus animais domésticos. 
 
REQUERIMENTO Nº 537 - Indaga o Sr. Prefeito Municipal sobre asfaltar a Avenida Dr. Cássio Alberto Lima e a 
Rotatória Valter Craco, esclarecendo para quando está prevista esta ação. 
 
REQUERIMENTO Nº 546 - Para que Sr. Prefeito Municipal informe se já foi iniciado o processo licitatório 
destinado à cessão dos quiosques construídos no Lago Artificial “Ofélia Borges Silva Alves”. 
 
REQUERIMENTO Nº 547 - Indaga o Sr. Prefeito Municipal sobre a abertura da Rua Benjamin Constant, 
estendendo-a até a Avenida Prefeito Washington Luis, esclarecendo, quando será iniciada esta medida ou, do 
contrário, os motivos que a impedem. 
 
REQUERIMENTO Nº 556 - Para que o Sr. Prefeito Municipal informe, acerca do recapeamento realizado no 
Bairro Castelo, o motivo pelo qual um espaço de aproximadamente 200 metros, na Rua Joaquim Nabuco, nas 
proximidades do número 56, que também constava no projeto da obra arquitetônica, não recebeu a referida 
pavimentação, esclarecendo, ainda, quando será realizado este serviço no local. 
 



REQUERIMENTO Nº 557 - Objetiva que o Sr. Chefe do Executivo informe a razão pela qual o aterro sanitário 
do Município ainda se encontrar fechado para o recebimento de resíduos sólidos, bem como que esclareça se 
voltará a receber esses resíduos e quando esta medida se concretizará. 
 
REQUERIMENTO Nº 574 - Para que o Sr. Prefeito Municipal informe se a Administração possui decibelímetro, 
esclarecendo, em caso afirmativo, se está sendo utilizado e por qual setor do Município ou, do contrário, se 
existe previsão para a aquisição do equipamento. 
 
REQUERIMENTO Nº 575 - Visa que o Sr. Chefe do Executivo informe se é disponibilizada cópia da Lei nº 
3408/2015, que disciplina a urbanização, o uso e ocupação do solo urbano, para conhecimento dos loteadores 
sobre a exigência do “Termo de Garantia” que deve ser oferecido por eles no ato do recebimento das obras 
pelo Poder Público Municipal. 
 
REQUERIMENTO Nº 595 - Para que o Sr. Chefe do Executivo informe sobre a abertura da Rua Domingos 
Raymundo, que inicia na confluência das Ruas Carlos Gomes e Dr. Manoel Furtado, localizada no Centro do 
Município, esclarecendo quando efetivará tal iniciativa ou, em caso negativo, os motivos que a impede. 
 
REQUERIMENTO Nº 603 - Requer que o Sr. Chefe do Executivo informe o valor mensal gasto de energia 
elétrica com o funcionamento das bombas de água dos poços artesianos do Município, esclarecendo, ainda, se 
há estudos visando implantar plano de modernização ou substituição das bombas antigas, especificando, 
quando essa medida será efetivada, ou o que dificulta esta providência. 
 
REQUERIMENTO Nº 604 - Para que o Sr. Chefe do Executivo informe a quem compete a fiscalização do 
Bosque Municipal "Doutor Alberto Gaspar Gomes", especificando se tem um servidor responsável por este 
serviço e, caso não haja, se é possível destinar um, com esta finalidade. 
 
REQUERIMENTO Nº 618 - Requer que o Sr. Prefeito Municipal informe, se consta no cronograma de obras da 
Administração, a implantação de dois redutores de velocidade em pontos estratégicos, na Avenida Engenheiro 
Carlos Leonel Zaparolli, no Jardim São José. 
 
REQUERIMENTO Nº 619 - Para que o Sr. Chefe do Executivo informe se os taxistas em Batatais são todos 
cadastrados, encaminhando, neste caso, para esclarecimentos a relação desses profissionais, explicando, 
ainda, se está havendo fiscalização do serviço, buscando coibir a sua prática clandestina. 
 
REQUERIMENTO Nº 629 - Indaga ao Sr. Chefe do Executivo se consta no cronograma de serviços da 
Administração, a realização de melhorias no Bairro Chácaras São Luis, tais como iluminação e asfaltamento, 
esclarecendo em caso afirmativo, para quando estão previstas ou, do contrário, os motivos que as impedem. 
 
REQUERIMENTO Nº 630 - Objetiva que o Sr. Chefe do Executivo informe o valor da arrecadação do 
Município, no período de janeiro a junho de 2022. 
 
REQUERIMENTO Nº 644 - Para que o Sr. Prefeito Municipal informe se existe previsão para reativar o poço 
artesiano localizado na antiga estação que está desativado, esclarecendo, neste caso, quando ocorrerá, ou, do 
contrário, que aponte os motivos. 
 
REQUERIMENTO Nº 645 - Questiona o Sr. Prefeito Municipal sobre convênio com a Receita Federal 
Brasileira, visando a administração do ITR - Imposto Territorial Rural, pelo Município, esclarecendo quando 
pretende efetivar esta medida ou o que impossibilita tal providência. 
 
REQUERIMENTO Nº 674 - Objetiva que o Sr. Prefeito Municipal informe se a Administração tem exigido e 
verificado quando da expedição de alvarás para construções e reformas de estabelecimentos públicos e 
privados, o cumprimento da Lei de Acessibilidade e das normas da ABNT, visando garantir esse direito à 
pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. 
 
REQUERIMENTO Nº 675 - Para que o Sr. Chefe do Executivo informe quais dotações orçamentárias, previstas 
na Lei nº 3681/2020 (LOA), não foram utilizadas em razão da pandemia, apontando o valor total, bem como 
quais foram suplementadas, especificando o valor, de onde foram realocadas e o destino. 
 



REQUERIMENTO Nº 686 - Requer que o Sr. Prefeito Municipal informe se a legislação federal que assegura o 
direito ao idoso, à pessoa com deficiência e à gestante, receberem medicamentos de uso contínuo em seu 
domicílio está sendo cumprida, especificando, em caso negativo, o que dificulta esta ação. 
 
REQUERIMENTO Nº 687 - Objetiva que o Sr. Prefeito Municipal informe se consta no cronograma de serviços 
da Administração, a revitalização, arborização e construção de estacionamento na área localizada nos fundos 
da Unidade Básica de Saúde "Dr. João de Souza Marques", no Jardim Santa Luiza, esclarecendo, caso 
afirmativo, quando efetivará estas providências ou, do contrário, especificar os motivos que as impedem. 
 
REQUERIMENTO Nº 695 - Solicita que o Sr. Chefe do Executivo informe se o Conselho Municipal do 
Orçamento Participativo está ativo, esclarecendo quem são seus membros ou, em caso negativo, o motivo e 
quando pretende efetivá-lo. 
 
REQUERIMENTO Nº 696 - Para que o Sr. Prefeito Municipal informe se a Administração tem conhecimento da 
dificuldade encontrada pelos cidadãos para realizar perícia médica na Previdência Social (INSS), os quais têm 
que se deslocar para cidades vizinhas, esclarecendo, também, o que tem sido feito e quais providências 
tomará visando resolver esta questão. 
 
REQUERIMENTO Nº 706 - Visando que o Sr. Prefeito Municipal informe se consta no cronograma de obras da 
Administração a abertura da Avenida Tancredo Neves, dando sequência à via localizada no Bairro Alto da Bela 
Vista, esclarecendo, em caso afirmativo, quando será promovida esta iniciativa ou, do contrário, o que impede 
tal ação. 
 
REQUERIMENTO Nº 723 - Para que o Sr. Chefe do Executivo informe se consta no cronograma de serviços 
da Administração a instalação de um corrimão na rampa localizada na área de embarque e desembarque de 
pacientes, no Ambulatório de Especialidades “Egydio Ricco” e, ainda, bancos de cimento ao redor deste prédio, 
na Praça Doutor José Arantes Junqueira, no Centro, especificando em caso positivo, quando serão realizados 
estes serviços, ou caso contrário, os motivos que impedem estas iniciativas. 
 
REQUERIMENTO Nº 747 - Questiona o Senhor Chefe do Executivo sobre a instalação de um semáforo no 
cruzamento das Ruas Senador Feijó com Benjamin Constant, no Bairro Castelo, esclarecendo quando será 
efetiva esta medida ou, do contrário, os motivos que impedem sua execução. 
 
REQUERIMENTO Nº 768 - Solicita que o Sr. Prefeito Municipal informe se consta no cronograma de atividades 
da Administração, a implantação de redutores de velocidade, tipo "lombada", com a devida sinalização, nos 
cruzamentos da Rua Dom Bosco com a Rua Treze de Maio e Travessa Santa Cruz, no Bairro Castelo, 
esclarecendo, em caso afirmativo, quando esta providência será realizada ou, do contrário, os motivos que 
impedem sua efetivação. 
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REQUERIMENTO Nº 802 - Solicita que o Sr. Prefeito Municipal informe qual a real situação financeira da 
Prefeitura Municipal, esclarecendo, inclusive, se a folha de pagamento dos servidores foi totalmente paga em 
2022, especificando, também, os valores que a Administração tem em caixa, os débitos com credores e a 
previsão para a quitação. 
 
REQUERIMENTO Nº 844 - Indaga o Sr. Prefeito Municipal se consta no cronograma de serviços da 
Administração, o início da limpeza, visando o recolhimento de objetos diversos nos bairros, especificando, caso 
afirmativo, quando efetivará esta providência e, neste caso, encaminhar, para esclarecimentos, o cronograma 
das atividades a serem realizadas ou, do contrário, especificar o que impede a realização desta ação. 
 
REQUERIMENTO Nº 856 - Tem por finalidade que o Senhor Chefe do Executivo informe qual o valor da receita 
arrecadada anualmente, pela Prefeitura, correspondente ao Laudêmio. 
 



REQUERIMENTO Nº 857 - Objetiva que o Senhor Prefeito Municipal informe se há previsão de realizar a 
abertura da Rua Júlio Jorge Abeid, unindo-a com as Ruas Dirceu Bendasoli e Gabriel Antonio de Oliveira (Bié), 
de forma a interligar os Bairros Parque Nova Alvorada e Morada do Verde, além de esclarecer, em caso 
afirmativo, quando será promovida esta iniciativa ou, caso contrário, o que a impede. 
 
REQUERIMENTO Nº 881 - Tem por finalidade que o Sr. Chefe do Executivo informe se há projeto visando à 
urbanização da Avenida Anésio Trevisani, encaminhando, para esclarecimentos, a planta e memorial descritivo 
das ações que serão executadas, especificando, ainda, se será resolvido o problema de mobilidade da região, 
se haverá a necessidade de desapropriação de áreas particulares e o valor estimado para a realização da 
obra. 
 
REQUERIMENTO Nº 882 - Visa que o Sr. Prefeito Municipal informe, quais medidas serão adotadas pela 
Prefeitura, objetivando oferecer maior segurança aos servidores públicos, nas diversas repartições da 
Administração Municipal. 
 
REQUERIMENTO Nº 902 - Tem por finalidade que o Sr. Chefe do Executivo informe se há intenção de colocar 
redutores de velocidade ou radares eletrônicos na Avenida Professor Dr. José Rinaldo Lazarini, no Bairro 
Jardim Canadá, especificando qual ação será efetivada e quando. 
 
REQUERIMENTO Nº 903 - Indaga o Sr. Prefeito Municipal se a Administração pretende dar continuidade às 
obras de construção do Hospital de Câncer de Batatais e, neste caso, especificar quando. 
 
REQUERIMENTO Nº 936 - Objetiva que o Senhor Chefe do Executivo informe se pretende determinar a 
realização do asfaltamento da Avenida Dr. Cássio Alberto Lima e da Rotatória Valter Craco, localizada no fim 
desta via, esclarecendo, caso afirmativo, para quando está prevista esta ação. 
 
REQUERIMENTO Nº 937 - Requer que o Senhor Prefeito informe se pretende instituir um programa, 
direcionado aos moradores da zona rural, com o envio de médicos veterinários em seus domicílios, para 
atendimento e acompanhamento de seus animais domésticos, esclarecendo quando será efetivada esta 
medida ou, do contrário, que aponte os motivos que impedem tal providência. 
 

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

Batatais, 20 de Abril de 2023. 
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