LEGISLATURA 01/01/2017 A 31/12/2020
VEREADOR ANDRÉ LUIS DA SILVA (ANDRÉ CALÇADOS)
Indicações deferidas:
– 2017 –
INDICAÇÃO Nº 004 - Visa que o Sr. Prefeito Municipal determine a devida manutenção do parque infantil
localizado no Centro Comunitário “Papa João Paulo II”, no Jardim Anselmo Testa, realizando a limpeza e a
substituição das lâmpadas queimadas.
INDICAÇÃO Nº 005 - Indica ao Sr. Prefeito Municipal a poda das árvores existentes ao longo da ciclovia
localizada na Avenida Deputado Geraldo Ferraz de Menezes.
INDICAÇÃO Nº 008 - Solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine a realização do serviço de “tapa buracos”
ou recapeamento, em toda a extensão da Rua Luis Gonzaga do Nascimento, localizada no Conjunto
Habitacional Adolfo Penholato.
INDICAÇÃO Nº 018 - Indica ao Sr. Prefeito Municipal que determine providências visando uma limpeza geral
na Praça Lizote Montes, localizada no Parque Santa Terezinha, bem como, a construção de calçada no local
onde margeia a Rua Vigário Manoel Pompeo de Arruda.
INDICAÇÃO Nº 022 - Indica ao Sr. Prefeito Municipal a realização de limpeza no Parque das Nascentes
“Ataliba Martins de Moura” e na Praça, localizada entre as Ruas Paraíba, Ceará e Avenida Quatorze de Março,
determinando, ainda, que providencie reforma nas suas rampas de acesso.
INDICAÇÃO Nº 055 - Para que o Sr. Prefeito Municipal determine a resolução dos vazamentos de água nas
Ruas do Bairro Jardim Elisa.
INDICAÇÃO Nº 056 - Solicita ao Sr. Chefe do Executivo a troca das mangueiras do sistema de distribuição de
água do Bairro Jardim São Carlos.
INDICAÇÃO Nº 064 - Solicita ao Sr. Prefeito Municipal a poda do mato e a limpeza do Canteiro Central da
Avenida Pedro Paulo Fernandes, no Bairro Francisco Pupim.
INDICAÇÃO Nº 065 - Indica ao Sr. Prefeito Municipal a substituição das lâmpadas queimadas na quadra do
Centro Comunitário “Professora Maria do Carmo Abeid Mello”, no Conjunto Habitacional Francisco Pupim.
INDICAÇÃO Nº 066 - Para que o Sr. Chefe do Executivo repare o leito carroçável de todas as Ruas do Bairro
Araras, com o uso do rolo compactador.
INDICAÇÃO Nº 081 - Solicita ao Sr. Prefeito Municipal que providencie iluminação e calçamento na Área de
Preservação Permanente próximo ao córrego na Avenida Prefeito Geraldo Marinheiro.
INDICAÇÃO Nº 111 - Indica ao Sr. Prefeito Municipal a implantação de bueiros em pontos estratégicos do
Conjunto Habitacional Francisco Pupim.
INDICAÇÃO Nº 112 - Para que o Sr. Chefe do Executivo determine a implantação de obstáculos para impedir
a circulação de veículos no interior da Praça Aristides Nogueira Braga, no Conjunto Habitacional Dr. Altino
Arantes, próximo ao Centro Comunitário “Pe. Benito de Uriarte Erbastrain”.

INDICAÇÃO Nº 113 - Indica ao Sr. Chefe do Executivo a fiscalização e segurança das praças e do Centro
Comunitário “Pe. Benito de Uriarte Erbastrain”, no Conjunto Habitacional Dr. Altino Arantes.
INDICAÇÃO Nº 121 - Pleiteia junto ao Sr. Chefe do Executivo a colocação de uma porta com cadeado na caixa
de força existente no poste de energia situado na Praça das Frutas, no Parque Residencial Semielli.
INDICAÇÃO Nº 122 - Indica ao Sr. Prefeito Municipal o retorno das atividades sociais, como aulas de
artesanato, do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da Vila Lídia.
INDICAÇÃO Nº 129 - Solicita ao Sr. Chefe do Executivo a realização do serviço de “tapa buracos” em toda a
extensão da Avenida Jorge Salim Melis, no Conjunto Habitacional Joaquim Marinheiro.
INDICAÇÃO Nº 130 - Solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine a colocação de tampa na caixa de
energia, localizada na Praça da Bíblia, no Conjunto Habitacional Joaquim Marinheiro.
INDICAÇÃO Nº 144 - Pleiteia ao Sr. Chefe do Executivo a limpeza de toda a extensão da Avenida Germano
Moreira, localizada no Bairro Castelo.
INDICAÇÃO Nº 145 - Busca providências junto ao Chefe do Executivo visando realizar reparos nas fechaduras
das portas dos banheiros e nas cadeiras do Centro de Saúde “Doutor José de Mello e Silva”, localizado no
Centro da Cidade.
INDICAÇÃO Nº 153 - Reivindica junto ao Sr. Chefe do Executivo a verificação e posterior reparo na rede de
esgoto na Rua Dr. Brasílio Rodrigues dos Santos e Rua Engenheiro Carlos Zamboni, localizadas no Bairro
Jardim Primavera.
INDICAÇÃO Nº 154 - Indica ao Sr. Prefeito Municipal providências com relação à aglomeração de taturanas
nas árvores do Lago Artificial “Ofélia Borges Silva Alves”.
INDICAÇÃO Nº 164 - Sugere ao Sr. Prefeito Municipal que disponibilize uma atenção maior ao Conselho
Tutelar do Município, no que se refere à melhoria das condições de trabalho do órgão, tais como, manutenção
do veículo, aquisição de materiais de uso contínuo, adaptação de sala privativa para atendimento, além da
concessão do vale refeição aos profissionais que atuam no mesmo.
INDICAÇÃO Nº 165 - Reivindica junto ao Sr. Chefe do Executivo um espaço para atender a população carente
de Batatais, quando da realização de velório, para que seja realizado de forma gratuita.
INDICAÇÃO Nº 201 - Visa que o Sr. Chefe do Executivo determine a realização dos serviços de limpeza,
iluminação e ampliação da calçada do Córrego das Araras, em toda a extensão da Avenida Prefeito
Washington Luis.
INDICAÇÃO Nº 202 - Reivindica junto ao Sr. Prefeito Municipal a poda de árvores que estão atingindo a rede
elétrica em vários pontos da Cidade.
INDICAÇÃO Nº 203 - Solicita ao Sr. Prefeito Municipal a substituição dos postes de madeira por de concreto,
em toda a extensão da Rua Vereador Waldomiro Silva, localizada no Conjunto Habitacional Nossa Senhora
Auxiliadora, principalmente, o existente nas proximidades do número 71.
INDICAÇÃO Nº 220 - Para que o Sr. Chefe do Executivo determine a realização dos serviços de limpeza e
manutenção geral em todas as praças do Bairro Santa Rita.
INDICAÇÃO Nº 221 - Propõe ao Sr. Prefeito Municipal a realização dos serviços de limpeza, poda da grama e
manutenção da calçada em toda a extensão da Avenida Deputado Geraldo Ferraz de Menezes.
INDICAÇÃO Nº 254 - Propõe ao Sr. Chefe do Executivo providências visando melhorar a segurança no
Conjunto Habitacional Zaira Pupin, bem como, fechar as passagens abertas no alambrado que protege o
residencial.

INDICAÇÃO Nº 255 - Objetiva que o Sr. Chefe do Executivo determine a realização dos serviços de limpeza na
rotatória da Avenida Maria José Mazarão de Souza, bem como que feche os “atalhos” de terra existente na
mesma, no Jardim das Flores.
INDICAÇÃO Nº 262 - Para que o Sr. Chefe do Executivo notifique os proprietários dos imóveis da Rua
Pergentino Pereira, nas proximidades do seu cruzamento com a Rua Amadeu Tassinari, no Jardim São Carlos,
solicitando a construção de calçadas.
INDICAÇÃO Nº 263 - Objetiva que o Sr. Chefe do Executivo determine a publicação, no “Portal da
Transparência” e no saguão do prédio da Prefeitura, das últimas exonerações efetuadas, juntamente com as
respectivas portarias, bem como que providencie, junto aos responsáveis, uma maior agilidade nas divulgações
dos atos da Administração.
INDICAÇÃO Nº 264 - Visa que o Sr. Chefe do Executivo solicite recursos, junto aos Deputados Estaduais e
Federais que representam nossa região, para a manutenção das atividades das entidades assistenciais do
Município.
INDICAÇÃO Nº 265 - Solicita ao Sr. Prefeito Municipal que participe dos atos de manifestações populares
contra a privatização do Horto Florestal.
INDICAÇÃO Nº 282 - Para que o Sr. Presidente da Câmara disponibilize cursos de capacitação estratégica,
para cada setor desta Casa, podendo firmar parcerias com a ETEC “Antonio de Pádua Cardoso” e ACE Associação Comercial e Empresarial de Batatais.
INDICAÇÃO Nº 293 - Objetiva que o Sr. Chefe do Executivo determine a realização da poda da grama, do
mato e limpeza na Creche Municipal “Dona Zulmira Girardi Nazar”, localizada no Conjunto Habitacional Dr.
Altino Arantes.
INDICAÇÃO Nº 323 - Indica ao Sr. Chefe do Executivo a realização de substituição ou reforma da tela de
proteção da quadra esportiva do Centro de Lazer do Trabalhador “Ary Braga Rezende” (Marinheirão), no Bairro
da Vila Cruzeiro.
INDICAÇÃO Nº 336 - Solicita ao Sr. Prefeito Municipal viabilizar a construção de calçada em toda a extensão
da Estrada Municipal Ayrton Senna.
INDICAÇÃO Nº 337 - Propõe ao Sr. Chefe do Executivo a realização de campanhas de conscientização
visando à diminuição das queimadas de cana-de-açúcar em nosso Município.
INDICAÇÃO Nº 338 - Visa que o Sr. Prefeito Municipal determine que se realize limpeza e manutenção do
Centro Comunitário “Miguel Soriani”, no Bairro Jardim São José, efetuando a remoção do mato, troca das
lâmpadas queimadas, substituição das traves de futebol e tabelas de basquete.
INDICAÇÃO Nº 339 - Objetiva que o Sr. Chefe do Executivo determine a realização do serviço de limpeza da
mata ciliar, localizada no Bairro Jardim Elena, visando a retirada de lixo e mato.
INDICAÇÃO Nº 340 - Reivindica junto ao Sr. Prefeito Municipal providências visando a realização dos serviços
de limpeza, substituição de bancos quebrados e lâmpadas queimadas, além de reparos no bueiro que foi
danificado pelo caminhão de coleta de lixo, na Praça Avelino Raymundini, no Bairro Jardim Mariana II e
também nas áreas verdes ao lado.
INDICAÇÃO Nº 341 - Solicita ao Sr. Chefe do Executivo que determine a melhoria da iluminação da Rua
Quintino Bocaíuva, no Bairro Castelo.
INDICAÇÃO Nº 342 - Busca providências junto ao Prefeito Municipal visando implantar redutor de velocidade,
preferencialmente valeta, no cruzamento entre as Ruas Radialista Carlos Ramón Mazarão e Adolfo Schievano,
no Bairro Jardim Mariana.

INDICAÇÃO Nº 343 - Reivindica junto ao Sr. Chefe do Executivo a realização do serviço de “tapa buraco”, por
meio da colocação de massa asfáltica, na Rua João Batista Figueiredo, no Jardim Elena.
INDICAÇÃO Nº 353 - Indica ao Sr. Chefe do Executivo intensificar o apoio ao ciclismo no Município, buscando
recursos junto aos Deputados e parcerias com este fim, já iniciando na realização da final da Copa Regional
MTB Fazenda Desengano - Batatais, a ser realizada em 17 de setembro de 2017.
INDICAÇÃO Nº 355 - Visa que o Sr. Prefeito Municipal determine que seja intensificada a sinalização de solo e
com placas, além de adotar outro meio eficaz, proibindo o estacionamento de veículos, na Rua Santos Dumont,
próximo ao cruzamento com a Rua Dona Adorama, no Bairro Centro.
INDICAÇÃO Nº 366 - Busca providências junto ao Prefeito Municipal objetivando a realização de melhorias na
iluminação pública do Bairro Jardim Santa Luiza, buscando recursos para tanto, se for o caso.
INDICAÇÃO Nº 367 - Pleiteia junto ao Sr. Chefe do Executivo buscar recursos e meios com o objetivo de
promover melhorias na iluminação pública do Bairro Jardim Nova Alvorada.
INDICAÇÃO Nº 368 - Solicita ao Sr. Chefe do Executivo que pleiteie recursos, junto aos Deputados Estaduais
e Federais que representam nossa região, para a construção de praças com parque infantil ou reforma das já
existentes, instalando tal benfeitoria, no Parque Nova Alvorada.
INDICAÇÃO Nº 369 - Propõe ao Sr. Prefeito Municipal a implantação de sinalização de solo e por meio de
placas de trânsito na Avenida Mercedes Yara Bertuqui, no Parque Nova Alvorada.
INDICAÇÃO Nº 421 - Para que o Sr. Chefe do Executivo determine a limpeza dos cemitérios municipais, bem
como a pintura dos muros e fachadas.
INDICAÇÃO Nº 422 - Pleiteia junto ao Sr. Chefe do Executivo providências visando a instalação de um
elevador em ponto estratégico, de fácil acesso, no Teatro Municipal “Fausto Belini Degani”, visando
proporcionar a acessibilidade de pessoas com necessidades especiais no palco e camarins.
INDICAÇÃO Nº 423 - Indica ao Sr. Prefeito Municipal que determine providências visando identificar e
responsabilizar os que estão depositando lixo na Área de Preservação Permanente, localizada na Rua
Guilherme Bombonato, no Bairro Central Park, providenciando ainda, a limpeza do local.
INDICAÇÃO Nº 435 - Sugere ao Sr. Prefeito Municipal que realize o serviço de terraplanagem nos terrenos
doados para a construção de um campo de futebol, localizados na área da antiga FEBEM.
INDICAÇÃO Nº 436 - Propõe ao Sr. Chefe do Executivo que determine a implantação de sistemas de controle
de velocidades em pontos estratégicos na Avenida José Testa.
INDICAÇÃO Nº 452 - Objetiva que o Sr. Chefe do Executivo providencie a substituição das lâmpadas
queimadas da Rua Plínio Coelho, no Bairro Central Park.
INDICAÇÃO Nº 453 - Pleiteia junto ao Sr. Chefe do Executivo providências visando fomentar a criação da
“Casa do Empreendedor” no Município.
INDICAÇÃO Nº 457 - Busca providências junto ao Prefeito Municipal objetivando que as empresas que
estiverem descumprindo o prazo de entrega de medicamentos adquiridos pela Administração, sejam
notificadas a fim de que o serviço de saúde não seja comprometido;
INDICAÇÃO Nº 459 - Solicita ao Sr. Chefe do Executivo que divulgue aos munícipes informações precisas e
atualizadas sobre o Transporte Coletivo Municipal, a respeito do itinerário, horários, pontos e, principalmente,
em casos de atraso, seja por meio da imprensa ou algum outro meio de fácil acesso ao cidadão;
INDICAÇÃO Nº 460 - Objetiva que o Sr. Chefe do Executivo realize a limpeza e reforma dos bueiros existentes
na Avenida dos Bem-Te-Vis, próximo aos números 324 e 334, no Jardim Virgínia;

INDICAÇÃO Nº 469 - Propõe ao Sr. Prefeito Municipal que busque recursos ou doações com empresários,
visando implantar telas de proteção e areia no campo de futebol do Parque das Nascentes “Ataliba Martins de
Moura”;
INDICAÇÃO Nº 470 - Indica ao Sr. Prefeito Municipal estudos visando buscar recursos e meios com o objetivo
de promover melhorias no Centro Comunitário “Dr. Jorge Nazar”, no Bairro Vila Cruzeiro;
INDICAÇÃO Nº 471 - Objetiva que o Sr. Prefeito Municipal implante os novos modelos de estacionamento na
Avenida Nove de Julho, o qual é construído no estilo “45 graus”, sobre um canteiro central a ser implantado na
via.
INDICAÇÃO Nº 500 - Indica ao Sr. Chefe do Executivo que o Município participe do “Programa Estação
Juventude”, da SNJ/SEGOV/PR - Secretaria Nacional de Juventude, da Secretaria de Governo da Presidência
da República, cuja inscrição encerrar-se-á no dia 02 de setembro do corrente ano.
INDICAÇÃO Nº 501 - Solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine a realização de campanha objetivando
conscientizar a população para efetuar a entrega nas UBS’s - Unidades Básicas de Saúde, de todos os
medicamentos não vencidos que não estão sendo utilizados.
INDICAÇÃO Nº 502 - Pleiteia junto ao Sr. Chefe do Executivo a realização de um trabalho inter setorial,
envolvendo, inclusive, os pais de alunos, visando a efetivação de campanhas educacionais quanto à
reeducação alimentar e o acompanhamento de crianças em situação de risco de obesidade.
INDICAÇÃO Nº 503 - Para que o Sr. Chefe do Executivo determine a emissão e posterior encaminhamento ao
consumidor/munícipe da Declaração de Quitação Anual de Débitos com o erário público, conforme Lei Federal
nº 12007/2009.
INDICAÇÃO Nº 504 - Para que o Sr. Presidente da Câmara determine a implantação de sistemas de
segurança, como catracas, detector de metal e segurança privada em pontos estratégicos de acesso à Câmara
Municipal.
INDICAÇÃO Nº 505 - Objetiva que o Sr. Prefeito Municipal determine providências com o intuito de não perder
o prazo para prestação de contas da Assistência Social 2016, referentes aos recursos financeiros repassados
pelo Governo Federal ao Fundo Municipal de Assistência Social naquele exercício.
INDICAÇÃO Nº 506 - Para que o Sr. Chefe do Executivo determine providências com o objetivo de enviar
respostas completas e esclarecedoras às proposituras apresentadas pelos Vereadores desta Casa e
encaminhadas ao Executivo.
INDICAÇÃO Nº 507 - Propõe ao Sr. Chefe do Executivo que implante sensores de presença nos banheiros
públicos, visando a economia de energia elétrica.
INDICAÇÃO Nº 508 - Indica ao Sr. Prefeito Municipal que determine a realização dos serviços de manutenção
e limpeza na Praça Dr. Washington Luis, defronte à Câmara Municipal de Batatais.
INDICAÇÃO Nº 516 - Para que o Sr. Prefeito Municipal determine pintar as faixas amarelas e implantar placas
de ‘‘proibido estacionar’’ nas mediações da Rua São Paulo com a Rua Paraíba, na Vila Maria.
INDICAÇÃO Nº 523 - Busca providências junto ao Prefeito Municipal visando a realização do serviço de
dedetização nos bueiros de todo o Município, principalmente no Centro.
INDICAÇÃO Nº 524 - Indica ao Sr. Prefeito Municipal providências visando a realização de fiscalização
rigorosa, relacionada ao uso dos veículos de propriedade da Prefeitura, objetivando identificar se estão sendo
utilizados corretamente ou, se está havendo o mau uso desses, corrigindo, neste último caso, qualquer ação
irregular.

INDICAÇÃO Nº 525 - Objetiva que o Sr. Chefe do Executivo disponibilize, para os próximos meses,
profissionais ou estagiários de várias áreas para ajudar na elaboração de projetos e captação de recursos
voltados para área social, cultural e esportiva em Batatais.
INDICAÇÃO Nº 526 - Sugere ao Sr. Prefeito Municipal que determine a obrigatoriedade da presença de um
profissional habilitado para prestar primeiros socorros nas escolas da rede municipal.
INDICAÇÃO Nº 527 - Propõe ao Sr. Chefe do Executivo que realize campanhas de conscientização,
direcionadas à saúde do homem, baseado no Projeto de Lei aprovado nesta Casa de Leis, que instituiu o
“Novembro Azul” no Calendário de Eventos de Batatais, com ênfase na prevenção e no diagnóstico precoce do
câncer de próstata, efetuando palestras e orientações nas escolas e unidades de saúde do Município.
INDICAÇÃO Nº 528 - Reivindica junto ao Sr. Chefe do Executivo providências visando recolocar a tampa do
bueiro, localizado na Rua Afonso Pena, próximo ao nº 25, no Centro.
INDICAÇÃO Nº 531 - Indica ao Sr. Chefe do Executivo a substituição da lâmpada queimada do poste existente
defronte ao nº 90, da Avenida Dr. Oswaldo Scatena.
INDICAÇÃO Nº 532 - Reivindica junto ao Sr. Prefeito Municipal que realize a manutenção geral em todos os
postes de iluminação do Jardim Miguel Valenciano.
INDICAÇÃO Nº 536 - Pleiteia junto ao Sr. Prefeito Municipal providências visando buscar recursos e doações
de materiais esportivos de futebol para a ONG “Meu Primeiro Passo” de Batatais.
INDICAÇÃO Nº 537 - Visa que o Sr. Chefe do Executivo realize a regulamentação, controle e, posterior,
fiscalização do descarte de entulho nas ruas e calçadas do Município.
INDICAÇÃO Nº 542 - Sugere ao Sr. Chefe do Executivo que entre em contato com a Ong responsável pelo
Projeto “Lê Comigo”, objetivando instituí-lo em nosso Município.
INDICAÇÃO Nº 545 - Visa que o Sr. Prefeito Municipal busque conhecimentos e informações referentes à
abertura do novo PAR - Plano de Ações Articuladas, do Ministério da Educação, visando a solicitação de novos
pleitos, como equipamentos, ônibus, quadras, creches e escolas.
INDICAÇÃO Nº 546 - Busca providências junto ao Chefe do Executivo visando coibir o uso de “atalhos”
indevidos de acesso às rodovias próximas ao Bairro Jardim São Gabriel.
INDICAÇÃO Nº 554 - Objetiva que o Sr. Chefe do Executivo determine o desentupimento dos bueiros
existentes na Rua Marcelo Girardi, próximo aos números 81 e 90, no Jardim Anselmo Testa.
INDICAÇÃO Nº 559 - Indica ao Sr. Chefe do Executivo que determine providências visando a fiscalização e
posterior regularização dos serviços de coleta de lixo realizado na Avenida General Osório pois os caminhões
deixam resíduos na Avenida.
INDICAÇÃO Nº 560 - Propõe ao Sr. Prefeito Municipal buscar recursos e doações de materiais de construção
e pintura para revitalizar a EMEB do Centro Comunitário “Papa Joaõ Paulo II”, do Jardim Anselmo Testa.
INDICAÇÃO Nº 561 - Solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine a realização do serviço de poda dos
galhos das árvores, localizadas nas imediações da EMEB “Professora Esther Vianna Bologna” e nas demais
existentes no Conjunto Habitacional Antônio Romagnoli, bem como, que determine o serviço de manutenção
na calçada externa da referida escola.
INDICAÇÃO Nº 567 - Visa que o Sr. Chefe do Executivo determine a realização da limpeza no bueiro existente
defronte ao número 304, da Rua Benedito Leonel do Prado, no Central Park.
INDICAÇÃO Nº 573 - Solicita ao Sr. Chefe do Executivo que o desfile de “7 de Setembro” seja realizado nos
próximos anos, no Sambódromo “Carlos Henrique Cândido Alves”.

INDICAÇÃO Nº 577 - Indica ao Sr. Prefeito Municipal a criação de uma campanha objetivando incentivar as
denúncias de maus-tratos com animais no Município.
INDICAÇÃO Nº 578 - Propõe ao Sr. Chefe do Executivo a realização de uma campanha de conscientização
para a chipagem de animais domésticos no Município.
INDICAÇÃO Nº 579 - Para que o Sr. Prefeito Municipal determine a substituição das lâmpadas queimadas nos
postes localizados na Rua Franca, nas proximidades do nº 397.
INDICAÇÃO Nº 580 - Solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine a substituição de lâmpadas queimadas e
o serviço de desentupimento do bueiro, utilizando o caminhão bomba, na Rua Marcelo Girardi, defronte ao nº
449.
INDICAÇÃO Nº 581 - Visa que o Sr. Prefeito Municipal providencie a substituição das lâmpadas queimadas do
Bairro Castelo.
INDICAÇÃO Nº 591 - Objetiva que o Sr. Chefe do Executivo providencie a substituição das lâmpadas
queimadas existentes nos postes da Rua Dr. Vila Nova, no Bairro Riachuelo.
INDICAÇÃO Nº 592 - Sugere ao Sr. Prefeito Municipal providências visando buscar recursos Estaduais e
Federais, bem como, informações com a ABRADEE - Associação Brasileira de Distribuidores de Energia
Elétrica e com a ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica, para a realização do serviço de enterramento
dos fios do Município.
INDICAÇÃO Nº 593 - Visa que o Sr. Prefeito Municipal determine o desentupimento do bueiro existente na Rua
João Batista Ângulo Filho, nas imediações do imóvel de nº 310, no Jardim São Gabriel.
INDICAÇÃO Nº 594 - Indica ao Sr. Prefeito Municipal que determine a substituição das lâmpadas queimadas
nos postes de iluminação existentes nas imediações do nº 68, da Rua Altino Mazaron, no Conjunto
Habitacional Antonio Romagnoli.
INDICAÇÃO Nº 598 - Visa que o Sr. Chefe do Executivo determine a verificação do vazamento de água e
posterior reparo, que vem ocorrendo na Rua Eduardo Furlani, nas imediações do número 115, no Jardim Elisa.
INDICAÇÃO Nº 607 - Que estude a possibilidade de pleitear, junto ao Governo Estadual e Federal, a
doação/aquisição de um ônibus para a Secretaria de Esporte e Turismo do Município de Batatais.
INDICAÇÃO Nº 609 - Reivindica junto ao Sr. Chefe do Executivo providências visando reparar os vazamentos
de água existentes na Rua Paulo Corrêa, localizada no Jardim Elisa.
INDICAÇÃO Nº 610 - Pleiteia junto ao Sr. Chefe do Executivo que determine providências visando desentupir
os bueiros existentes em toda a extensão da Rua Antonio Saltarelli, localizada no Jardim São Carlos,
utilizando, inclusive, o “caminhão bomba” para realizar o serviço.
INDICAÇÃO Nº 611 - Sugere ao Sr. Prefeito Municipal que determine a realização de um ‘‘rodízio’’ com os
funcionários do serviço de limpeza do Município, com o intuito de que a cada semana os servidores estejam
em lugares diferentes.
INDICAÇÃO Nº 612 - Propõe ao Sr. Chefe do Executivo providências no sentido de implantar um parque
infantil e uma “Academia ao Ar Livre” na Praça Ubirajara Alves de Freitas, situada no Jardim São Carlos.
INDICAÇÃO Nº 613 - Busca providências junto ao Prefeito Municipal visando implantar lixeiras para coleta
seletiva e melhorias na iluminação, com substituição das lâmpadas queimadas, na Praça Ubirajara Alves de
Freitas, situada no Jardim São Carlos.
INDICAÇÃO Nº 614 - Objetiva que o Sr. Chefe do Executivo determine a manutenção dos aparelhos da
“Academia ao Ar Livre” da Avenida Waldemar Silva, no Jardim São Gabriel.

INDICAÇÃO Nº 624 - Busca providências junto ao Prefeito Municipal visando implantar sinalização de “parada
obrigatória” e faixa de pedestres na Avenida João Luis de Oliveira.
INDICAÇÃO Nº 629 - Para que o Sr. Prefeito Municipal determine a realização de melhorias da sinalização de
trânsito, no cruzamento da Avenida General Osório com a Rua Artur Lopes de Oliveira, como pintura de faixas
de pedestres e estacionamento, placas de “pare” e “proibido estacionar”.
INDICAÇÃO Nº 631 - Para que o Sr. Chefe do Executivo providencie a substituição das lâmpadas queimadas
no poste existente nas imediações do número 355, da Rua José Salomão, no Bairro Morada do Verde.
INDICAÇÃO Nº 632 - Indica ao Sr. Prefeito Municipal que realize o serviço de tapa buracos na Rua José
Salomão, nas imediações do número 355, no Bairro Morada do Verde.
INDICAÇÃO Nº 642 - Objetiva que o Sr. Prefeito Municipal determine a realização de manutenção e reforma
do relógio, localizado na entrada de Batatais, na Rodovia Estadual Cândido Portinari, SP-334, bem como, do
pórtico onde ele está instalado.
INDICAÇÃO Nº 643 - Visa que o Sr. Chefe do Executivo observe atentamente ao novo prazo estabelecido para
publicação dos relatórios resumidos da execução orçamentária, inclusive o referente à educação, o qual
termina em 30 de janeiro de 2018.
INDICAÇÃO Nº 644 - Sugere ao Sr. Chefe do Executivo que institua um programa, visando a prevenção e o
combate às amputações em pacientes portadores de diabetes em Batatais.
INDICAÇÃO Nº 657 - Objetiva que o Sr. Prefeito Municipal observe ao prazo do Programa de
Georreferenciamento de Assentamentos (SP-SR08), da Superintendência Regional do INCRA - Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária, realizado por meio de convênio com o Ministério do
Desenvolvimento Agrário, prazo este, que termina em 12 de dezembro de 2017.
INDICAÇÃO Nº 658 - Solicita ao Sr. Chefe do Executivo que determine a construção de valeta para
escoamento de água na Avenida Maria José Mazarão de Souza e na Rua Waldemir Bercieli, bem como os
serviços de limpeza e tapa buracos que se encontram com água parada, lixos acumulados e mosquitos.
INDICAÇÃO Nº 662 - Visa que o Sr. Prefeito Municipal determine a limpeza e desentupimento do bueiro
situado na Rua Celso Garcia, nas proximidades do número 48.
INDICAÇÃO Nº 667 - Solicita ao Sr. Prefeito Municipal que determine o desentupimento e limpeza do bueiro
existente na Rua Maestro Alberto Perroni, nas proximidades do imóvel de nº 523, no Jardim Anselmo Testa.
INDICAÇÃO Nº 668 - Pleiteia junto ao Sr. Chefe do Executivo providências visando realizar limpeza geral e
tapar os buracos existentes no Bairro Jardim Gabriela, em especial na Rua Luiz Gonzaga de Figueiredo.
INDICAÇÃO Nº 671 - Pleiteia junto ao Sr. Prefeito Municipal que estude a possibilidade e determine
providências junto aos setores competentes visando implantar no Município, o Registro Diário de Obras.
INDICAÇÃO Nº 672 - Sugere que o Sr. Prefeito Municipal torne a Rua Guilherme Bombonato, no Bairro Central
Park, como mão única de direção de trânsito, ou um trecho desta, disponibilizando, ainda, um agente de
trânsito para orientar os pedestres e motoristas.
INDICAÇÃO Nº 684 - Busca providências junto ao Prefeito Municipal visando tapar os buracos existentes
próximos a rampa de acesso, localizada defronte a ETEC “Antonio de Pádua Cardoso”, na Rua Artur Lopes de
Oliveira, número 1087, bem como, implantar placa de identificação e realizar uma reforma na referida rampa e
na sarjeta ali localizada.
INDICAÇÃO Nº 685 - Propõe ao Sr. Prefeito Municipal que determine ao setor competente observar o prazo
dos recursos relativo ao FID - Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos, realizado por meio de
convênio com a Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania.

INDICAÇÃO Nº 686 - Solicita do Sr. Chefe do Executivo que determine a realização do serviço de poda da
árvore, bem como a substituição do poste e da lâmpada queimada da Rua Pernambuco, no Bairro Vila
Cruzeiro, nas proximidades do número 88.
INDICAÇÃO Nº 687 - Visa que o Sr. Prefeito Municipal implante um redutor de velocidades na Rua das
Camélias, localizada no Bairro Vila Lídia.
INDICAÇÃO Nº 688 - Pleiteia junto ao Sr. Chefe do Executivo a realização do serviço de “tapa buracos”, bem
como o serviço de limpeza e desentupimento dos bueiros existentes na Rua Euzébio Valentini, no Conjunto
Habitacional Nossa Senhora Auxiliadora.
INDICAÇÃO Nº 693 - Para que o Sr. Prefeito Municipal determine a substituição da lâmpada existente no poste
de iluminação na Rua das Patativas, no Conjunto Habitacional Altino Arantes, em frente ao número 129.
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INDICAÇÃO Nº 698 - Para que o Sr. Prefeito Municipal determine a realização de projetos sociais voltados
para o movimento Hip Hop, nos anos de 2018, 2019 e 2020.
INDICAÇÃO Nº 702 - Solicita do Sr. Chefe do Executivo a substituição dos postes de madeira, por outros de
cimento, e que determine estudos visando realizar o serviço de passagem subterrânea da fiação elétrica da
Cidade.
INDICAÇÃO Nº 704 - Busca providências junto ao Prefeito Municipal visando que Batatais seja a sede dos
Jogos Regionais no ano de 2018.
INDICAÇÃO Nº 705 - Solicita do Sr. Prefeito Municipal providências visando a cobertura das quadras
poliesportivas existentes nos Centros Comunitários "Miguel Soriani" e "Papa João Paulo II", situados,
respectivamente, nos Bairros Jardim São José e Jardim Anselmo Testa.
INDICAÇÃO Nº 706 - Indica ao Sr. Prefeito Municipal que determine a execução da operação "tapa buracos"
ou recapeamento da Rua Mariano Jacintho Tavares, no Conjunto Habitacional Nossa Senhora Auxiliadora.
INDICAÇÃO Nº 714 - Pleiteia junto ao Sr. Prefeito Municipal que estude a possibilidade de buscar recursos
para a construção de uma "Cidade do Samba", nas proximidades do Sambódromo "Carlos Henrique Cândido
Alves".
INDICAÇÃO Nº 715 - Visa a realização, no Conjunto Habitacional Deputado Geraldo Ferraz de Menezes, dos
serviços de melhoria da iluminação, poda de árvores, limpeza do Centro Comunitário, melhoria da garagem,
limpeza nas caixas de água e colocação de tampas, reforma nos telhados, e reconstrução das calçadas
internas e externas.
INDICAÇÃO Nº 716 - Propõe ao Sr. Prefeito Municipal que determine, no Conjunto Habitacional Deputado
Geraldo Ferraz de Menezes, a implantação de cercas, pára-raios, caçambas de lixo, acessibilidade, Academia
ao Ar Livre, sinalização interna e nas imediações, providências para reduzir a aglomeração de pombos e a
cobertura da quadra.
INDICAÇÃO Nº 717 - Busca providências junto ao Prefeito Municipal visando a realização de limpeza e corte
do mato da Praça Santa Rita, situada no Parque Santa Rita.
INDICAÇÃO Nº 718 - Objetiva que o Sr. Chefe do Executivo determine a substituição da lâmpada queimada do
poste existente na Rua dos Antúrios, defronte ao número 365, no Bairro Vila Lídia.
INDICAÇÃO Nº 719 - Pleiteia junto ao Sr. Prefeito Municipal para que determine a substituição das lâmpadas
queimadas na Rua Sebastião Alves de Oliveira, no Jardim Anselmo Testa.
INDICAÇÃO Nº 728 - Objetiva que o Sr. Chefe do Executivo determine a realização de melhorias na
iluminação pública da Avenida Moacir Dias de Morais, substituindo as lâmpadas queimadas.

INDICAÇÃO Nº 729 - Pleiteia junto ao Sr. Prefeito Municipal a limpeza geral, com a coleta de lixos e galhos no
Jardim São Carlos, principalmente nas proximidades da creche.
INDICAÇÃO Nº 730 - Propõe ao Sr. Chefe do Executivo que determine providências no sentido de realizar o
desfile de "7 de Setembro" em 2018, no Sambódromo "Carlos Henrique Cândido Alves".
INDICAÇÃO Nº 738 - Objetiva que o Sr. Prefeito Municipal determine a substituição das lâmpadas queimadas
existentes no poste localizado na Rua Luis Pires da Cruz, nas proximidades do nº 363, no Jardim Anselmo
Testa.
INDICAÇÃO Nº 739 - Objetiva que o Sr. Chefe do Executivo determine a implantação de protocolo impresso,
na Rede Municipal de Saúde, com cópias aos pacientes que marcam consultas, procedimentos cirúrgicos e
exames no Município ou em hospitais de Ribeirão Preto.
INDICAÇÃO Nº 740 - Pleiteia junto ao Sr. Prefeito para que envide esforços visando buscar recursos a fim de
realizar festivais de ano novo, com shows, recreação e comércio.
INDICAÇÃO Nº 741 - Objetiva que o Sr. Chefe do Executivo determine a retirada dos galhos que estão secos,
das árvores existentes na Praça Doutor Washington Luis, no Centro da Cidade.
INDICAÇÃO Nº 742 - Busca providências junto ao Prefeito Municipal visando a substituição de lâmpadas
queimadas existentes na Rua Mario Vicentini, localizada no Conjunto Habitacional Prefeito Doutor Antônio
Claret Dal Pícolo, mais precisamente nas imediações do nº 229.
INDICAÇÃO Nº 743 - Indica ao Sr. Prefeito Municipal que realize inspeção e posterior substituição de
lâmpadas apagadas existentes na Rua Galvani Capelozi, localizada no Jardim Canadá, mais precisamente
defronte ao nº 129.
INDICAÇÃO Nº 744 - Pleiteia junto ao Sr. Prefeito Municipal a realização do serviço de "tapa buracos" na Rua
João Solane, nas proximidades do número 208, no Jardim São Carlos.
INDICAÇÃO Nº 747 - Para que o Sr. Prefeito Municipal determine providências visando roçar o mato existente
na escola infantil do Centro Comunitário "Papa João Paulo II", no Bairro Jardim Anselmo Testa.
INDICAÇÃO Nº 748 - Objetiva que o Sr. Prefeito Municipal busque meios para transformar os espaços vagos,
existentes no Parque Têxtil "Elza Hipoliti Krempel", em barracões para produção e comercialização de
adereços e alegorias para carnaval.
INDICAÇÃO Nº 749 - Propõe ao Sr. Prefeito Municipal que envie ao Legislativo Projeto de Lei, assegurando
insalubridade aos Agentes Comunitários de Saúde e aos Agentes de Combate às Endemias do Município, nos
termos da Lei nº 13.342/2016.
INDICAÇÃO Nº 752 - Visa que o Sr. Prefeito Municipal determine a limpeza, notificando o proprietário se for o
caso, do terreno localizado na Rua João Nazar, no Jardim São Gabriel, entre os números 151 e 171.
INDICAÇÃO Nº 768 - Para que o Sr. Prefeito Municipal determine providências visando tapar os buracos da
Rua José Adolfo Bianco Molina, no Jardim Nova Alvorada, bem como substituir a lâmpada queimada, no poste
existente defronte ao número 220.
INDICAÇÃO Nº 770 - Indica ao Sr. Chefe do Executivo que determine a substituição de lâmpadas queimadas
existentes nas Ruas José Lombardi, nº 89, no Bairro Riachuelo, Coronel Joaquim Alves, nº 1177, no Centro e
Itamar Pereira Lima, nº 218, no Conjunto Habitacional Francisco Pupin.
INDICAÇÃO Nº 773 - Solicita do Sr. Chefe do Executivo que implante sinalização de "parada obrigatória"
horizontal e vertical no cruzamento das Ruas Gabriel Martins de Oliveira e Coronel Joaquim Alves, no Bairro
Riachuelo.

INDICAÇÃO Nº 784 - Solicita ao Sr. Chefe do Executivo para que seja notificado o proprietário do terreno
localizado na Rua José Gurian, entre os números 40 e 72, no Parque Nova Alvorada, a fim de que promova a
limpeza em suas dependências.
INDICAÇÃO Nº 785 - Visa que o Sr. Prefeito Municipal realize o serviço de tapa-buracos na Rua dos Canários,
defronte ao número 23, no Conjunto Habitacional Dr. Altino Arantes.
INDICAÇÃO Nº 786 - Indica ao Sr. Chefe do Executivo que realize a substituição de lâmpadas queimadas nas
imediações do número 283, da Rua Dr. Adhemar Ribeiro da Costa Junior, no Conjunto Habitacional Dr. Jorge
Nazar.
INDICAÇÃO Nº 788 - Visa que o Sr. Chefe do Executivo determine a substituição das lâmpadas queimadas
dos postes localizados na Rua José Pimenta Marques, próximo ao nº 55, na Rua José Evangelista, em frente
ao estacionamento, na Rua José Teixeira Sobrinho, no nº 138, na Rua Ernesto Guiçardi, nº 234, e em toda a
extensão das Ruas Oswaldo Antonelli e Geraldo Maigela Silva.
INDICAÇÃO Nº 789 - Solicita do Sr. Chefe do Executivo que realize os serviços de tapa-buracos e limpeza de
mato e lixo, na Rua Geraldo Maigela Silva, no Bairro Jardim São Carlos.
INDICAÇÃO Nº 790 - Busca providências junto ao Sr. Chefe do Executivo para a substituição das lâmpadas
queimadas existentes nos postes localizados na Rua Celso Cleto, no Bairro Jardim Elena, mais precisamente
defronte ao número 476.
INDICAÇÃO Nº 794 - Pleiteia junto ao Sr. Prefeito Municipal que realize a limpeza do mato nas Ruas Luiz
Tassinari e Plínio Carloto, no Parque Nova Alvorada, mais precisamente próximo à rotatória ali existente.
INDICAÇÃO Nº 800 - Para que o Sr. Chefe do Executivo busque recursos para a construção de um prédio,
para a transferência de Secretarias e Departamentos da Prefeitura, que atualmente estão em imóveis
alugados.
INDICAÇÃO Nº 808 - Objetiva que o Sr. Chefe do Executivo determine a notificação do proprietário do terreno
existente na Rua Coronel Joaquim Alves, nº 1223, para efetuar a limpeza e poda do mato no imóvel.
INDICAÇÃO Nº 809 - Busca providências junto ao Sr. Chefe do Executivo visando a substituição das lâmpadas
queimadas no poste existente na Rua Marechal Deodoro nº 239, no Centro.
INDICAÇÃO Nº 814 - Indica ao Sr. Prefeito Municipal a realização de parceria junto ao Claretiano - Rede de
Educação - Centro Universitário, visando disponibilizar transporte aos estudantes daquela instituição de ensino,
inclusive aos de nível superior e àqueles que residem na zona rural do Município.
INDICAÇÃO Nº 815 - Sugere ao Sr. Chefe do Executivo que disponibilize dois ônibus, objetivando levar no dia
31 de maio e buscar em 03 de junho, os alunos do Claretiano - Rede de Educação - Centro Universitário, que
participarão da LUP - Liga Universitária Paulista, a ser realizada na Cidade de Franca.
INDICAÇÃO Nº 821 - Objetiva que o Sr. Prefeito Municipal estude, junto ao DER - Departamento de Estradas
de Rodagem, a possibilidade de realizar o serviço de terraplanagem da Rodovia Estadual Rio Negro e
Solimões (SP-336), que liga Batatais a Franca.
INDICAÇÃO Nº 822 - Reivindica junto ao Sr. Chefe do Executivo a realização do serviço de tapa-buracos em
toda extensão da Rua Santos Dumont.
INDICAÇÃO Nº 823 - Visa que o Sr. Prefeito Municipal reabra os bueiros que foram tampados e construa
canaletas em toda a extensão da Rua Moisés Silas Barbosa, no Jardim Nova Alvorada, para o correto
escoamento das águas.
INDICAÇÃO Nº 824 - Busca providências junto ao Sr. Prefeito Municipal para colocar tampas nos bueiros e
realizar limpeza na rede de esgoto existentes no final da Rua Dr. Brasílio Rodrigues dos Santos, no Conjunto
Habitacional Dr. Luís Cândido Alves.

INDICAÇÃO Nº 825 - Indica ao Sr. Chefe do Executivo a realização do desentupimento e a limpeza dos
bueiros existentes nas Rua Coronel Joaquim Alves, nº 1025 e na Rua José Jorge, nº 242, no Bairro Riachuelo.
INDICAÇÃO Nº 827 - Pleiteia junto ao Sr. Chefe do Executivo a aquisição de equipamentos pesados aos
Bombeiros Civis "Anjos de Resgate".
INDICAÇÃO Nº 849 - Propõe que o Sr. Prefeito Municipal forneça aos Vereadores senha do Sistema de Saúde
Web, para acompanhamento das informações referentes a agendamentos de consultas e exames.
INDICAÇÃO Nº 853 - Para que o Sr. Prefeito Municipal determine a realização do serviço de tapa-buracos na
Rua Bom Jesus, entre os números 392 e 500, no Bairro Castelo, bem como defronte ao número 196, da Rua
Tereza Zanon Guiçardi, no Jardim Anselmo Testa.
INDICAÇÃO Nº 854 - Pleiteia junto ao Sr. Chefe do Executivo a substituição das lâmpadas queimadas em toda
a extensão da Rua Fernando de Noronha, na Vila Maria e defronte ao número 29, da Rua Padre Claret, no
Castelo.
INDICAÇÃO Nº 861 - Propõe ao Sr. Prefeito Municipal a realização de uma operação tapa-buracos em todas
as vias públicas situadas no Bairro Vila Maria.
INDICAÇÃO Nº 862 - Indica ao Sr. Chefe do Executivo a construção de valetas ou canaletas para escoamento
de água, em toda a extensão da Rua Primeiro de Maio, no Bairro Castelo.
INDICAÇÃO Nº 885 - Propõe ao Sr. Prefeito Municipal que estude a possibilidade de criar projeto visando
incluir aulas de Libras - Língua Brasileira de Sinais, no conteúdo curricular da rede municipal de ensino de
Batatais.
INDICAÇÃO Nº 890 - Propõe ao Sr. Chefe do Executivo que elabore Projeto de Lei objetivando implantar e
regulamentar o serviço de moto-táxi e moto-frete no Município e, posteriormente, remeta-o ao Legislativo local
para apreciação e maiores estudos.
INDICAÇÃO Nº 895 - Solicita do Sr. Chefe do Executivo que estude a possibilidade de que a transmissão das
faixas e entrega de premiações da Corte a ser eleita para a "Festa do Leite" de 2018, sejam entregues pela
Corte da última Festa realizada pela Prefeitura, ou seja, a do ano de 2016.
INDICAÇÃO Nº 896 - Solicita do Sr. Chefe do Executivo que providencie a realização do desfile de abertura da
43ª "Festa do Leite" de Batatais no final de semana anterior ao do início da Festa, ou seja, no dia 08 de julho
de 2018.
INDICAÇÃO Nº 899 - Indica ao Sr. Prefeito Municipal que realize o replantio de árvores nos espaços públicos
onde existiam, mas que caíram por conta dos temporais que acometeram a Cidade, observando, ao plantar, a
árvore adequada para cada local.
INDICAÇÃO Nº 900 - Para que o Sr. Prefeito Municipal determine a limpeza e retirada do lixo que está
depositado na escadaria central, do prédio onde funcionava a antiga agência do Banco do Brasil, localizado na
Rua Coronel Joaquim Rosa ou, notificar o seu proprietário, caso ele seja de particular, para que realize a
referida limpeza.
INDICAÇÃO Nº 901 - Objetiva que o Sr. Chefe do Executivo estude a possibilidade, em conjunto com a
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, de aderir ao Programa "Semana Lixo Zero".
INDICAÇÃO Nº 917 - Reivindica junto ao Sr. Chefe do Executivo a limpeza e pintura dos muros (área interna e
externa) da quadra da EMEB "Padre Benito de Uriarte Erbastrain", localizada no Conjunto Habitacional Altino
Arantes, bem como a poda da grama de toda a Escola.

INDICAÇÃO Nº 944 - Objetiva que o Sr. Chefe do Executivo determine providências visando divulgar, nos
meios de comunicação da Cidade, os valores gastos com o serviço de tapa-buracos, detalhando ainda a ordem
da realização do referido serviço.
INDICAÇÃO Nº 945 - Para que o Sr. Prefeito Municipal determine a construção de calçada para pedestres em
toda a extensão da Rua Eduardo Gimenez Ricci, no Bairro Jardim Elena.
INDICAÇÃO Nº 946 - Visa que o Sr. Chefe do Executivo determine esforços no sentido de buscar recursos
para a implantação de semáforos de LED para os pedestres, e instalá-los em pontos estratégicos e mais
movimentados do Município.
INDICAÇÃO Nº 948 - Visa que o Sr. Chefe do Executivo busque meios para a construção de uma concha
acústica no Centro de Eventos "Antônio Carlos Prado Batista", mais precisamente onde fica o palco principal
da "Festa do Leite".
INDICAÇÃO Nº 949 - Indica ao Sr. Chefe do Executivo a instalação de postes de luz nas proximidades do
teatro de arena, existente no Lago Artificial "Ofélia Borges Silva Alves".
INDICAÇÃO Nº 975 - Para que o Sr. Presidente da Câmara Municipal determine providências visando que,
após o término da reforma das instalações desta Casa de Leis, estude meios de contratar uma empresa
privada de limpeza para a realização da manutenção de serviços gerais do prédio em questão.
INDICAÇÃO Nº 1011 - Busca providências junto ao Sr. Prefeito Municipal para a abertura de vaga, no próximo
concurso público do Município, para o cargo de engenheiro elétrico.
INDICAÇÃO Nº 1012 - Visa que o Sr. Prefeito Municipal determine providências para aquisição de novos
ônibus para o transporte público coletivo do Município, bem como que estude a possibilidade de realizar
melhorias nas rotas e cumprimentos de horários nos itinerários.
INDICAÇÃO Nº 1013 - Pleiteia junto ao Sr. Chefe do Executivo a criação de uma repartição, com o objetivo de
abrigar a exposição de fotos, objetos, histórias, entre outros, de munícipes que fizeram o nome de Batatais ser
conhecido e reconhecido no Brasil e no cenário internacional, inclusive de jogadores batataenses que se
destacaram na seleção e em times brasileiros.
INDICAÇÃO Nº 1030 - Visa que o Sr. Chefe do Executivo determine a realização de melhorias na sinalização
de trânsito, das Ruas Maestro Rufino e Júlio Mesquita, no Bairro Riachuelo, com pintura de solo e placas de
"pare".
INDICAÇÃO Nº 1031 - Indica ao Sr. Chefe do Executivo que estude a possibilidade de reunir com as Escolas
de Samba e Blocos Carnavalescos de Batatais para ouvir e debater sobre seus anseios e necessidades,
convidando para tanto a UESB, diretores das agremiações, Poder Legislativo e representantes do Poder
Executivo.
INDICAÇÃO Nº 1036 - Indica ao Sr. Chefe do Executivo que estude, junto aos coordenadores do Claretiano Rede de Educação - Centro Universitário, a possibilidade de instituir um programa de estágio gratuito, aos
estudantes, junto aos órgãos competentes da Administração Municipal, para os cursos de ciências biológicas e
ciências humanas que a instituição oferece.
INDICAÇÃO Nº 1037 - Solicita do Sr. Prefeito Municipal a demarcação das faixas em toda a extensão das
Avenidas Quatorze de Março e General Osório, bem como, em outras vias do Município, estabelecendo as
vagas de estacionamento para automóveis, motocicletas e as destinadas aos idosos e pessoas com
deficiência.
INDICAÇÃO Nº 1038 - Objetiva que o Sr. Prefeito Municipal determine a abertura da farmácia na UBS "João
Lellis", localizada no Parque Nova Alvorada.

INDICAÇÃO Nº 1039 - Para que o Sr. Chefe do Executivo determine a realização de vistoria e posterior
manutenção nas placas de sinalização e pintura de solo, no entorno de todas as creches, escolas, faculdades e
ginásios do Município.
INDICAÇÃO Nº 1040 - Pleiteia junto ao Sr. Prefeito Municipal a substituição das telas e alambrados existentes
no Centro de Eventos "Antonio Carlos Prado Batista" e no Sambódromo "Carlos Henrique Cândido Alves" por
muros, bem como, dos atuais portões por outros de ferro e completamente fechados.
INDICAÇÃO Nº 1042 - Sugere ao Sr. Chefe do Executivo a criação de informativos voltados à população,
especificando as atividades prestadas pelo serviço de "cata galhos".
INDICAÇÃO Nº 1043 - Solicita do Sr. Chefe do Executivo que determine a pintura, sinalizando todos os
redutores de velocidade existentes ao longo da Avenida Artur Lopes de Oliveira.
INDICAÇÃO Nº 1044 - Sugere junto ao Sr. Prefeito que encaminhe à Câmara Municipal Projeto de Lei
instituindo a obrigatoriedade da instalação de poltrona ou cadeira especial para pessoas obesas, em bares,
bibliotecas, casas noturnas, cinemas, repartições públicas, teatro, salas de aula, de espera e similares.
INDICAÇÃO Nº 1045 - Solicita do Sr. Chefe do Executivo que determine esforços visando instituir campanha
educativa, com a finalidade de esclarecer a diferença entre arte em grafite e pichação, orientando a população
sobre os valores e consequências de ambas.
INDICAÇÃO Nº 1046 - Indica ao Sr. Prefeito Municipal que realize os reparos e/ou substituição dos
alambrados danificados que cercam o Centro de Lazer do Trabalhador "José dos Santos Lopes - Zeca Lopes",
situado no Conjunto Habitacional Doutor Altino Arantes.
INDICAÇÃO Nº 1047 - Objetiva que o Sr. Chefe do Executivo determine providências visando melhorar a
iluminação pública e realizar a limpeza em todas as praças existentes nos Bairros Conjunto Habitacional Adolfo
Penholato, Jardim São Carlos e Conjunto Habitacional Dr. Altino Arantes.
INDICAÇÃO Nº 1048 - Para que o Sr. Prefeito Municipal coloque placas no Lago Artificial "Ofélia Borges Silva
Alves" alertando sobre o risco de afogamento no local.
INDICAÇÃO Nº 1049 - Pleiteia junto ao Sr. Chefe do Executivo que notifique o proprietário do terreno
localizado na confluência das Ruas Vereador Alcebíades Alves Tostes, Dirceu Cardoso e Avenida Prefeito
Geraldo Marinheiro, no Jardim Cana Verde, a fim de que promova a limpeza em suas dependências.
INDICAÇÃO Nº 1050 - Propõe ao Sr. Prefeito Municipal que realize vistoria e posteriores melhorias na
iluminação das salas de aula da rede municipal de ensino, tanto nas escolas como em creches.
INDICAÇÃO Nº 1051 - Sugere junto ao Sr. Chefe do Executivo a realização de vistoria nos pontos de ônibus
circulares do Município, visando a realização de melhorias, principalmente com relação à cobertura e implantar
estruturas nos que não existem.
INDICAÇÃO Nº 1052 - Visa que o Sr. Chefe do Executivo forneça novos uniformes aos servidores que coletam
lixo e aos garis.
INDICAÇÃO Nº 1061 - Propõe que o Sr. Prefeito Municipal busque parcerias com empresas de transporte
rodoviário, visando a instalação de seus guichês de atendimento no Terminal Rodoviário "Roberto Pimenta
Neves".
INDICAÇÃO Nº 1064 - Solicita do Sr. Chefe do Executivo a limpeza do mato, o serviço de tapa-buracos, a
construção de calçadas e a instalação de postes de iluminação, com braços de luz, na Rua Antonio Dal Picollo,
via de acesso à área da antiga Febem.
INDICAÇÃO Nº 1068 - Indica ao Sr. Chefe do Executivo que estude a possibilidade de realizar melhorias e
manutenção nos brinquedos do Parque Infantil "Heitor Silva de Oliveira", situado na Praça Edna Elisa Pupim.

INDICAÇÃO Nº 1078 - Que o Sr. Chefe do Executivo determine a realização de melhorias internas na UPA,
quanto às cadeiras da recepção, armários dos funcionários, bebedouros, pintura, informativos dos locais e
salas, mesas, computadores, materiais de higiene, cadeiras de espera dos corredores, cadeiras para pacientes
que recebem medicamentos intravenal, cortinas e macas das salas, e quanto à falta de materiais para
atendimento médico e de medicamentos.
INDICAÇÃO Nº 1091 - Propõe ao Sr. Chefe do Executivo que realize estudos visando transferir o Terminal
Rodoviário Roberto Pimenta Marques para a área da antiga Estação Ferroviária.
INDICAÇÃO Nº 1097 - Indica ao Sr. Prefeito Municipal que busque recursos, destinados à Associação
Beneficente Recreativa "Meu Primeiro Passo", para realização do plano de trabalho nos anos de 2018/2019,
que tem por objetivo construir ou reformar o local onde é situada a organização para atender as crianças,
jovens e adolescentes.
INDICAÇÃO Nº 1098 - Pleiteia junto ao Sr. Chefe do Executivo a montagem do palco, para shows alternativos
e da passarela para desfile, para o evento "Garoto e Garota Industrial 2018", no Clube de Campo da ABR
Operária de Batatais.
INDICAÇÃO Nº 1099 - Indica ao Sr. Chefe do Executivo que busque recursos para construir uma nova sede
para o Museu Dr. Washington Luís, de Batatais, bem como, que inclua o local efetivamente no roteiro de
visitação turística do Município.
INDICAÇÃO Nº 1100 - Para que o Sr. Chefe do Executivo envie Projeto de Lei versando sobre a
obrigatoriedade da municipalidade implantar lixeiras para coleta seletiva nos locais públicos, como praças,
unidades básicas de saúde, hospitais, postos de saúde, unidade de pronto atendimento, secretarias
municipais, escolas, entre outros.
INDICAÇÃO Nº 1101 - Para que o Sr. Chefe do Executivo busque recursos para a construção e pintura de
faixas de ciclovia, na Avenida Prefeito Washington Luis e nas imediações do Lago Artificial "Ofélia Borges Silva
Alves".
INDICAÇÃO Nº 1102 - Sugere junto ao Sr. Prefeito Municipal para que estude junto ao Departamento de
Cultura e Secretaria Municipal de Esportes e Turismo, a possibilidade de realizar atividades, uma vez ao mês,
para mostra de danças, cultura, apresentações e atividades físicas na Avenida Prefeito Washington Luis.
INDICAÇÃO Nº 1103 - Propõe ao Sr. Chefe do Executivo que estude providências no sentido de realizar o
desfile de "7 de Setembro", em 2019 e 2020, no Sambódromo "Carlos Henrique Cândido Alves".
INDICAÇÃO Nº 1104 - Pleiteia junto ao Sr. Prefeito Municipal para que determine a interdição das vias
defronte às escolas de Batatais que aplicarão o Enem 2018.
INDICAÇÃO Nº 1105 - Sugere junto ao Sr. Prefeito Municipal a aquisição de cadeiras infantis para as salas de
Pré-1 da EMEB do CAIC "Professor Gilberto Dalla Vecchia".
INDICAÇÃO Nº 1112 - Objetiva que o Sr. Chefe do Executivo determine a notificação das empresas que
efetuarem serviços visando a ligação de água e instalação de energia elétrica e telefonia ou manutenção, para
que efetuem o devido reparo das vias e passeios públicos, quando gerarem danos.
INDICAÇÃO Nº 1123 - Para que o Sr. Prefeito Municipal elabore um relatório técnico listando as áreas rurais
em que há necessidade de reforma de pontes ou a construção de novas.
INDICAÇÃO Nº 1126 - Sugere junto ao Sr. Chefe do Executivo vistoria e posteriores melhorias nas praças
existentes no Bairro Riachuelo, quanto à iluminação, limpeza de lixo, poda do mato e tapa buracos.
INDICAÇÃO Nº 1140 - Indica ao Sr. Prefeito Municipal que notifique o proprietário do terreno localizado na Rua
Pedro Tassinari, no Conjunto Habitacional Prefeito Doutor Antônio Claret Dal Picolo, ao lado do número 314,
para realizar a limpeza geral em suas dependências.

INDICAÇÃO Nº 1141 - Propõe ao Sr. Prefeito Municipal a realização de inspeção e posterior substituição de
lâmpadas apagadas nos postes de iluminação pública, existentes na Rua Alagoas, nº 116, no Bairro Vila Maria;
em todo Bairro Morada do Verde; na Rua Euzébio Valentini, nº 253, no Conjunto Habitacional Nossa Senhora
Auxiliadora; na Rua Doutor Jorge Mansur, nº 226, no Jardim São José; e na Rua Antônio João, no Conjunto
Habitacional Nossa Senhora Auxiliadora.
INDICAÇÃO Nº 1142 - Objetiva que o Sr. Chefe do Executivo implante redutores de velocidades na Estrada
Municipal Jorge João Mansur, observando-se os critérios do Código de Trânsito Brasileiro.
INDICAÇÃO Nº 1143 - Para que o Sr. Prefeito Municipal determine a realização do serviço de recapeamento
na Rua Evaristo Ayres de Souza, próximo ao número 24, no Bairro Jardim Elena.
INDICAÇÃO Nº 1149 - Pleiteia junto ao Sr. Chefe do Executivo a realização do serviço de dedetização, para a
retirada das abelhas que se encontram próximas a bomba de água existente no Lago Artificial "Ofélia Borges
Silva Alves".
INDICAÇÃO Nº 1150 - Visa que o Sr. Chefe do Executivo estude a possibilidade de promover campanha de
conscientização sobre a utilização de canudos e sacolas biodegradáveis em restaurantes, bares, quiosques,
ambulantes, hotéis e similares, bem como em todas as escolas de Batatais.
INDICAÇÃO Nº 1151 - Indica ao Sr. Chefe do Executivo a criação do "Programa de Saúde do Homem",
disponibilizando atendimento de um médico urologista na Rede Municipal de Saúde.
INDICAÇÃO Nº 1152 - Para que o Sr. Chefe do Executivo estude a possibilidade de nomear via pública ou
logradouro do Município de Batatais de "Marielle Franco".
INDICAÇÃO Nº 1153 - Pleiteia junto ao Sr. Prefeito Municipal o serviço de troca de lâmpadas e tapa-buracos
na Rua dos Cravos, nas proximidades do nº 312, no Bairro Vila São Francisco.
INDICAÇÃO Nº 1172 - Para que o Sr. Chefe do Executivo estude, em conjunto com a ACE Batatais, a
possibilidade de realizar reuniões e encontros, visando a criação de espaços coworking, ou seja,
compartilhado, objetivando desenvolver projetos que estimulem os empreendedores do nosso Município.
INDICAÇÃO Nº 1173 - Sugere ao Sr. Chefe do Executivo que determine a reforma, com relação à pintura de
solo, portões, alambrados, calçadas, reservatórios de água, quiosques, retiradas de árvores caídas e madeira
podre, brinquedos do parque infantil, no Bosque Municipal "Dr. Alberto Gaspar Gomes", providenciando, ainda,
a implantação de "Academia ao Ar Livre" no local, de brinquedos para crianças com deficiência, a substituição
por grama as áreas de terra, a intensificação da segurança diurna e noturna e ampliação da iluminação.
INDICAÇÃO Nº 1174 - Propõe que o Sr. Prefeito Municipal envide esforços no sentido de buscar, junto à
Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, recursos para a aquisição de redes para contenção de
descargas de lixo nos sistemas de drenagem do Município.
INDICAÇÃO Nº 1183 - Indica ao Sr. Prefeito Municipal que disponibilize cinquenta cadeiras e carteiras, bem
como uma lousa, para alfabetização de adultos no Centro Comunitário "Dr. Jorge Nazar", localizado na Vila
Cruzeiro.
==========================================

Requerimentos Deferidos:
– 2017 –

REQUERIMENTO Nº 06 - Parabeniza o Presidente, a Diretoria, Comissão Técnica e aos Atletas do Batatais
Futebol Clube pela gloriosa atuação na Copa “São Paulo de Futebol Júnior”, conhecida como “Copinha”,
conquistando com muito mérito e honra o segundo lugar.
REQUERIMENTO Nº 07 - Cumprimenta o Deputado Delegado Olim, Presidente do TJD-SP- Tribunal de
Justiça Desportiva do Estado de São Paulo, extensivo a sua equipe, pela excelência na apuração e condução
do julgamento das denúncias de irregularidade na “Copa São Paulo de Futebol Júnior”.
REQUERIMENTO Nº 239 - Congratula o Deputado Federal Senhor Fausto Ruy Pinato pela disponibilização de
verba ao nosso Município, através de Emenda Parlamentar, no valor de R$ 100.000,00, que será destinada à
Santa Casa de Misericórdia e Asilo dos Pobres de Batatais.
REQUERIMENTO Nº 240 - Parabeniza a Empresa Gram AB Transportes, Comércio, Terraplenagem e
Construção Civil Ltda, na pessoa do Senhor Luiz Antônio Barbeiro, pela instalação de uma torneira, com água
gelada, para atender os frequentadores da quadra situada na Avenida Vereador Oswaldo Marques, no
Conjunto Habitacional Joaquim Marinheiro.
REQUERIMENTO Nº 385 - Parabeniza a Sra. Andréa Silva Garcia de Figueiredo Rinhel, proprietária da loja
“Alecrim do Campo”, pela inauguração de suas instalações em Batatais, na Rua Quintino Bocaiuva, nº 310.
REQUERIMENTO Nº 386 - Envia cumprimentos aos Senhores José Luiz Pereira e Paulo Sérgio Pereira,
proprietários da Bicicletaria Batatais, situada à Rua José Lombardi, nº 20, no Bairro Riachuelo, pela iniciativa
de limpeza do Canteiro Central da Avenida General Osório, no Bairro Riachuelo.
REQUERIMENTO Nº 389 - Parabeniza a Doutora Christiane Quiodeto, Delegada de Polícia Titular da
Delegacia de Defesa da Mulher de Batatais, pelo trabalho consciente e eficaz realizado em nosso Município.
REQUERIMENTO Nº 390 - Congratula com a Juíza Eleitoral de Batatais, Doutora Carolina Nunes Vieira, pela
iniciativa de transferir a sede do juizado eleitoral para a Avenida Dr. Chiquinho Arantes, nº 534.
REQUERIMENTO Nº 427 - Parabeniza o Sr. Gustavo Nascimento Gaspar, proprietário da loja Grife Certa, pela
comemoração dos quatro anos deste estabelecimento comercial em nosso Município, situado na Rua
Monsenhor Alves, nº 72, no Centro.
REQUERIMENTO Nº 431 - Cumprimenta a Diretoria da E.M.E.B “José Braga Morato”, extensivo aos alunos,
professores e funcionários, pela iniciativa da realização da pintura dos muros da Escola com a arte estilo
“Grafite”.
REQUERIMENTO Nº 604 - Envia cumprimentos aos Senhores Sebastião dos Reis Barcelos e Ander Carlos
Dutra, moradores da Rua Paraíba, nº 410 e 120, respectivamente, do Bairro Vila Cruzeiro, pelo trabalho que
vêm realizando no Centro Comunitário “Dr. Jorge Nazar”, visando regularizar a documentação do local e,
ainda, oferecer àquela comunidade esporte, lazer, cultura, educação e outros benefícios;
REQUERIMENTO Nº 605 - Cumprimenta a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, na pessoa da
Secretária, Sra. Adriane Emily Moura pelo brilhante trabalho realizado no primeiro semestre de 2017.
REQUERIMENTO Nº 656 - Parabeniza a Fundação Casa - Centro de Atendimento Sócio-Educativo ao
Adolescente de Batatais, na pessoa do Diretor Senhor Luciano de Fraga, extensivo aos servidores e alunos,
pela participação no 3º Concurso de Redação da Defensoria Pública da União, com o tema “Mais Direitos,
Menos Grades”.
REQUERIMENTO Nº 706 - Parabeniza o Presidente da Associação Folclórica de Batatais, Sr. José Carlos
Pinholatti, extensivo aos demais diretores e colaboradores, bem como ao Senhor Sebastião Santana Junior,
Coordenador da “Caravana do Santana Show e Eventos”, pela realização da 22ª Edição da Festa do Folclore.
REQUERIMENTO Nº 708 - Envia cumprimentos à APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de
Batatais, na pessoa de sua Diretora, Sra. Carmen Luiza Cestari, extensivo aos funcionários, professores, pais e

alunos da instituição, pela realização da ‘‘Semana de Prevenção às Deficiências’’, com o tema ‘‘Prevenção a única
solução’’.
REQUERIMENTO Nº 772 - Parabeniza o Reverendíssimo Senhor Pe. Pedro Ricardo Bartolomeu, Pároco Reitor do
Santuário do Senhor Bom Jesus da Cana Verde e ao Senhor Gustavo Rafaini Sá Carvalho de Figueiredo,
Presidente do Festival Gastronômico e Cultural Di San Gennaro de Batatais, extensivo à Comissão Organizadora e
às entidades assistenciais participantes, pela realização da sua 26ª edição.
REQUERIMENTO Nº 781 - Congratula com o Reverendíssimo Senhor Pe. Luiz Claudemir Botteon, Pró-Reitor
Administrativo e ao Professor Ms. Luís Cláudio de Almeida, Pró-Reitor Acadêmico, do Centro Universitário
Claretiano de Batatais, pela ótima recepção aos Nobres Vereadores desta Casa, no dia 11 de Setembro do corrente
ano, em reunião destinada a tratar de assuntos de interesse municipal, econômico e dos estudantes de nossa
Cidade.
REQUERIMENTO Nº 845 - Parabeniza o Vereador Gustavo Domingos Rastelli pela sua luta e trabalho com o
intuito de sensibilizar a população e ampliar o debate sobre a importância da inclusão social da pessoa com
deficiência, culminando na apresentação do Projeto de Lei que institui no calendário oficial de eventos de
Batatais, o mês “Setembro Verde”.
REQUERIMENTO Nº 846 - Envia cumprimentos ao Sr. Marco Girardi, extensivo a toda equipe de ciclismo e
patrocinadores, pela realização da final da Copa Regional 2017 do MTB da Fazenda Dezengano em Batatais.
REQUERIMENTO Nº 854 - Visa felicitar os alunos Anderson José Santos da Silva, da EMEB “Professora
Esther Vianna Bologna”, Antonia Cardoso Tofeti Duarte de Oliveira e Fernanda Schievano Sançana, do Colégio
Objetivo, Kézia Gabriela Borges, do Centro Educacional SESI - 235 e Reinaldo Lima da Silva, da E.E. “Silvio de
Almeida”, extensivo aos professores e coordenadores das intuições citadas, pela participação e classificação
para a semifinal no Concurso de Redação denominado “EPTV na Escola 2017”.
REQUERIMENTO Nº 917 - Agradece o Deputado Federal Fausto Ruy Pinato, pela atenção dispensada ao
Município de Batatais, em especial pela disponibilização de uma Ambulância de Resgate - Samu, para atender
as necessidades da Cidade.
REQUERIMENTO Nº 947 - Envia cumprimentos à APM - Associação Paulista de Municípios, na pessoa do
seu Presidente, Sr. Carlos Alberto Cruz Filho, extensivo a toda equipe e diretoria, pela solenidade de
inauguração da nova sede, a “Casa dos Municípios”, que é dedicada aos Prefeitos, Vice-Prefeitos, Vereadores
e suas equipes de gestão.
REQUERIMENTO Nº 948 - Envia cumprimentos à Unimed de Batatais, na pessoa do seu Presidente, Dr. André
Domingos Pippa Tomazella, extensivo à todos integrantes do corpo Médico e funcionários da Casa, pelos 35
anos de fundação e pelo “Dia do Médico”, comemorado em 18 de outubro.
REQUERIMENTO Nº 951 - Parabeniza ao Reverendíssimo Pe. Nelci Amândio de Souza e ao Irmão Francisco
Ferreira Alves Neto, pelo trabalho realizado quando da encenação apresentada no Lago Artificial “Ofélia
Borges Silva Alves”, em comemoração aos 300 Anos da Aparição de Nossa Senhora de Aparecida, bem como
pela Missa realizada no Centro de Cultura Física, bem como aos Padres envolvidos no evento, em conjunto
com suas Paróquias, Seminaristas e alunos.
REQUERIMENTO Nº 956 - Visa felicitar o Reverendíssimo Senhor Pe. Luís Claudemir Botteon extensivo aos
funcionários do Claretiano - Rede de Educação, pela realização da Exposição do Folclore Nacional,
comemorado em 22 de agosto, na Biblioteca “Pe. Elias Leite”, denominada “Folclore: Diversos Olhares”.
REQUERIMENTO Nº 957 - Cumprimenta o Diretor da ETEC “Antonio de Pádua Cardoso”, Sr. Elton Henrique
Marciano Dias, extensivo aos funcionários e aos alunos, bem como à Presidente e ao Vice-Presidente do
Grêmio Estudantil da Chapa ‘‘I9amente’’, Priscila Barroti Mattos e Rodrigo Gurian Pessoa, extensivo a todos os
membros da Chapa, pelo evento em comemoração ao ‘‘Dia da Arte, Cultura e Educação’’, realizado no dia 28
de outubro, nas dependências da escola.

REQUERIMENTO Nº 962 - Envia cumprimentos à ETEC “Antônio de Pádua Cardoso”, na pessoa do Diretor
Elton Henrique Marciano Dias, bem como ao Professor Coordenador José Donizete de Oliveira, extensivo aos
orientadores e, ainda, aos alunos Fábio Ubirajara Alves, Ricardo Boldin e Daniel Gianoni, pela participação na
11ª FETESP - Feira Tecnológica do Centro Paula Souza, onde se sagraram campeões em seu segmento.
REQUERIMENTO Nº 1025 - Envia cumprimentos ao Diretor da ETEC “Antonio de Pádua Cardoso” Senhor
Elton Henrique Marciano Dias, extensivo à Diretoria, funcionários e patrocinadores, bem como ao Presidente e
Vice-Presidente do Grêmio Estudantil da Chapa ‘‘I9amente’’, respectivamente, Priscila Mattos e Rodrigo Gurian
Pessoa, extensivo aos demais membros, pela realização do Evento “Garota e Garoto Industrial”.
REQUERIMENTO Nº 1028 - Envia cumprimentos à Escola Municipal “Professora Esther Vianna Bologna”, na
pessoa de sua Diretora Sra. Marlei Padovani, extensivo aos demais organizadores, colaboradores e
participantes do “XII Garota e Garoto Esther Vianna”.
REQUERIMENTO Nº 1029 - Congratula com o proprietário do “Zero16 Sushi”, Sr. Márcio Bueno, extensivo aos
funcionários, pela inauguração deste empreendimento, ocorrida no dia 09 de novembro de 2017.
REQUERIMENTO Nº 1059 - Objetiva parabenizar o Centro Educacional do Sesi - 235, na pessoa de sua
Diretora Senhora Mônica Daniela Pandovani de Rezende, extensivo aos professores, funcionários e alunos,
pela recepção por ocasião da solenidade de entrega do Título de Cidadão Batataense, ao Sr. Paulo Antonio
Skaf.
REQUERIMENTO Nº 1060 - Congratula com a Coordenadora do Projeto Guri do Pólo de Batatais, Senhora
Lilian de Paula Cintra, extensivo aos funcionários, alunos e professores, pela apresentação no Centro Cultural
Professor Sérgio Lauratto.
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REQUERIMENTO Nº 1092 - Envia os cumprimentos à Diretora da Entidade "Cantinho do Futuro", Senhora
Branca Petroni, extensivo aos funcionários, alunos e colaboradores da entidade, pela realização da Festa de
Final de Ano realizada para os alunos, no dia 07 de dezembro de 2017.
REQUERIMENTO Nº 1093 - Tem por finalidade cumprimentar os Senhores Marcelo Silva, Camila Dias, Gian
Remondini, Danilo Carolino e Cleone Requiel, membros integrantes do Grupo "Quinta Geração Crew", pela
participação no evento ''Festival Master Crews 2017''.
REQUERIMENTO Nº 1094 - Cumprimenta o Senhor Fernando Carlos Jordão, Diretor Municipal de Turismo e o
Senhor Luciano Dami, Diretor Municipal de Cultura, extensivo a todos os organizadores e colaboradores, pelo
trabalho realizado no Município de Batatais, concernente ao "Natal Encantado".
REQUERIMENTO Nº 1095 - Objetiva parabenizar a Sra. Juliana Abeid pelos serviços voluntários prestados
para a instituição "Cantinho do Futuro", durante o ano de 2017.
REQUERIMENTO Nº 1097 - Objetiva cumprimentar e agradecer ao Governador do Estado, ao Secretário
Estadual de Planejamento e Gestão, ao Deputado Federal Fausto Ruy Pinato, ao Presidente do Detran, ao Sr.
Raul Vicentini e ao Sr. Luis Fernando Benedini Gaspar Junior, pelo empenho e dedicação demonstrados,
quando da solicitação de verba, para a modernização da nova unidade do Detran de Batatais- SP.
REQUERIMENTO Nº 1098 - Visa cumprimentar a UESB - União das Escolas de Samba de Batatais, na pessoa
de seu Presidente, o Sr. Hamsés Leocádio Boragina Silva, extensivo aos candidatos, Diretoria e Comissão
Organizadora, pela realização do evento para a escolha da "Corte do Carnaval 2018".
REQUERIMENTO Nº 1099 - Objetiva cumprimentar a APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
de Batatais, na pessoa da Diretora, a Sra. Carmem Luiza Cestari, extensivo aos professores, funcionários,
colaboradores, pais e alunos, pela realização do Dia do "Padrinho e da Madrinha", promovido pela Instituição e
realizado no mês de dezembro de 2017.

REQUERIMENTO Nº 1100 - Cumprimenta a Instituição Casa de Acolhimento "Moysés de Oliveira", na pessoa
do Diretor, o Sr. Antônio Donizeti Campez, extensivo aos funcionários, colaboradores, às crianças pertencentes
à Instituição e às madrinhas, pela realização da Confraternização de final de ano, no dia 19 de dezembro de
2017.
REQUERIMENTO Nº 1101 - Cumprimenta o Senhor José Carlos Pinholati, Presidente da Associação Folclórica
de Batatais, extensivo aos diretores, organizadores, colaboradores e participantes, pela organização do 34º
"Encontro Regional de Companhias de Santos Reis".
REQUERIMENTO Nº 1102 - Objetiva cumprimentar a UESB - União das Escolas de Samba de Batatais, na
pessoa de seu Presidente, extensivo às Diretorias das Escolas de Samba do Município e também ao Diretor
Municipal de Turismo, extensivo a todo o Departamento, pelo trabalho em conjunto buscando o retorno do
Carnaval de Batatais.
REQUERIMENTO Nº 1104 - Parabeniza o Senhor Osvaldo Batista de Toledo, extensivo a todos os
organizadores e colaboradores, pelo programa "Casa do Samba", realizado pela Rádio Difusora de Batatais.
REQUERIMENTO Nº 1274 - Visa congratular o Senhor Maurício Gasparini, Vereador de Ribeirão Preto e
Presidente do Parlamento Metropolitano da Região Metropolitana de Ribeirão Preto (RMRP), extensivo aos
demais membros da Diretoria, pela realização do 5º Encontro do Parlamento Metropolitano.
REQUERIMENTO Nº 1275 - Cumprimenta o Sr. João Bosco Marques, Secretário Municipal de Esportes e
Turismo, ao Sr. Marcelo Nogueira - Diretor do Departamento Municipal de Esportes e Recreação, e a Direção
da APAE Batatais, pelo trabalho em conjunto para a realização da Seletiva Regional de Atletismo para a
"Olimpíada Especial das APAE's".
REQUERIMENTO Nº 1278 - Tem por objetivo cumprimentar o Sr. Sérgio Pollo, Presidente do Partido
Progressista de Batatais (PP), pelos serviços prestados ao Partido e aos seus filiados.
REQUERIMENTO Nº 1343 - Objetiva cumprimentar o Dr. Hilton Maurício de Araújo Filho, Promotor de Justiça
da Comarca de Batatais, pela recepção aos Vereadores André Luis da Silva, Andresa da Silva Furini e José
Maurício Marçal Damascena, no dia 05 de março de 2018, ocasião em que trataram de questões referentes ao
Aterro Sanitário de Batatais.
REQUERIMENTO Nº 1344 - Congratula o Diretor da Escola Estadual "Silvio de Almeida", Professor Ricardo
José Cavallini, extensivo aos funcionários, alunos, professores e colaboradores, pela realização de um projeto
de captação de água, objetivando o seu reaproveitamento.
REQUERIMENTO Nº 1348 - Parabeniza o Senhor Lucas da Silva Melo pela conquista da bolsa integral pelo
Prouni - Programa Universidade Para Todos, para o curso de Filosofia no Claretiano - Rede de Educação Centro Universitário.
REQUERIMENTO Nº 1349 - Cumprimenta o Coordenador das "Lojas ÉD+" de Batatais, pela aquisição e
instalação do novo semáforo na imediação de seu estabelecimento.
REQUERIMENTO Nº 1393 - Visa cumprimentar a Doutora Grace Maria Fernandes Mendonça, Chefe Geral da
AGU - Advocacia-Geral da União, extensivo a todos os funcionários e colaboradores, pela matéria intitulada
"Manutenção da Iluminação é de Responsabilidade das Prefeituras".
REQUERIMENTO Nº 1457 - Cumprimenta o Senhor Carlos Alberto Cruz Filho, Presidente da Associação
Paulista de Municípios, extensivo a toda diretoria, por realizar o 62º Congresso Estadual de Município, na
Cidade de Santos, de 02 a 07 de abril do corrente ano.
REQUERIMENTO Nº 1459 - Congratula a Igreja do Evangelho Quadrangular de Batatais, na pessoa dos
Pastores Odair Luis da Silva e Cláudia Regina da Silva, pela abertura de uma nova congregação no Município.
REQUERIMENTO Nº 1460 - Cumprimenta os Pastores Sr. Juliano Dias e à Sra. Paula Dias, extensivo aos
Lideres e Pastores da Igreja Lagoinha de Batatais, pelos 15 anos de instalação no Município de Batatais, bem

como pelo evento realizado em comemoração a este marco, realizado no dia 12 de abril de 2018, nas
dependências do Centro de Lazer do Trabalhador "Ary Braga Rezende".
REQUERIMENTO Nº 1461 - Cumprimenta o Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o
Sr. Cauê Macris, extensivo ao 1º Secretário, Sr. Luiz Fernando T. Ferreira, e ao 2º Secretário, Sr. Estevam
Galvão, e demais Legisladores e colaboradores, pela inauguração da "Sala dos Municípios" dentro do Palácio
9 de Julho, em São Paulo.
REQUERIMENTO Nº 1462 - Parabeniza a Vereadora Andresa da Silva Furini, pela sua pré-candidatura a
Deputada Estadual, pelo Partido dos Trabalhadores - PT, colocando-se à disposição para servir o Legislativo
Estadual, bem como pela reportagem veiculada no "O Jornal" de Batatais, com a mesma.
REQUERIMENTO Nº 1464 - Cumprimenta o Senhor Roberto Bérgamo - Doutorando em Arquitetura e
Urbanismo, artista plástico e professor, pela realização do projeto de arte, exposto no Lago Artificial "Ofélia
Borges Silva Alves".
REQUERIMENTO Nº 1546 - Parabeniza o Senhor Deputado Federal Ricardo Izar, Presidente da Frente
Parlamentar Mista no Congresso Nacional em Defesa dos Direitos dos Animais, extensivo a todos os
colaboradores, pela organização do 6º EPACA - Encontro de Parlamentares e Ativistas da Causa Animal.
REQUERIMENTO Nº 1547 - Visa cumprimentar o Senhor Prefeito Municipal de Ribeirão Preto, extensivo aos
patrocinadores e colaboradores com o evento, pela realização da 25ª edição da Agrishow - Feira Internacional
de Tecnologia Agrícola em Ação, naquela Cidade.
REQUERIMENTO Nº 1548 - Parabeniza a Loja Grife Certa Modas, na pessoa de seu proprietário o Sr.
Gustavo Gaspar, extensivo aos funcionários, pelo aniversário de cinco anos da Loja, comemorado no dia 12 de
maio.
REQUERIMENTO Nº 1549 - Cumprimenta a Sra. Terezinha Aparecida Teixeira da Rocha, Coordenadora da
Pastoral da Pessoa Idosa e ao Sr. Fernando Carlos Jordão, Diretor do Departamento Municipal de Turismo,
extensivo a todas as entidades participantes, colaboradores e organizadores, pela realização da 34º "Feira do
Amor" de Batatais.
REQUERIMENTO Nº 1550 - Objetiva cumprimentar o Sebrae Batatais, na pessoa de sua Coordenadora, a Sra.
Andréia Silva Oliveira, extensivo aos funcionários, palestrantes e colaboradores, pela idealização e
concretização da Oficina para Empreendedores, realizada durante o mês de maio, no Salão de Eventos
"Alcides Milan", na sede da ACE - Associação Comercial e Empresarial de Batatais.
REQUERIMENTO Nº 1551 - Parabeniza o Senhor Daniel Vieira de Carvalho, proprietário da Concessionária
"Daniel Veículos", pela sua coragem e determinação de empreendedor, demonstrados na experiência de vinte
anos no mercado de automóveis, bem como pela instalação de sua Concessionária na Avenida 14 de Março.
REQUERIMENTO Nº 1552 - Cumprimenta o Sr. Rodrigo Maximiano de Oliveira e a Sra. Elisângela Laranjeira,
extensivo a todos os líderes da "Região Vermelha" de células/oração da Igreja do Evangelho Quadrangular,
pelo trabalho realizado em Batatais, denominado como "Quilo do Amor", que arrecada alimento para as
famílias necessitadas.
REQUERIMENTO Nº 1603 - Cumprimenta a APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de
Batatais, na pessoa de sua Diretora, Sra. Carmen Luiza Cestari, extensivo aos funcionários, professores, pais e
alunos da instituição, bem como o CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,
pela realização da ''Capacitação Continuada: trabalho em rede para o sistema de garantia de direitos", com o
palestrante Luciano Betiate.
REQUERIMENTO Nº 1604 - Objetiva parabenizar a direção da ETEC "Antonio de Pádua Cardoso", na pessoa
do Sr. Elton Henrique Marciano Dias, extensivo a todos os funcionários e alunos daquela instituição, pela
realização do "1º Vem Pra ETEC".

REQUERIMENTO Nº 1605 - Parabeniza os Senhores Edson Donizeti Martins e José Aparecido Botelho,
proprietários da Empresa Millennium Pinturas, extensivo aos funcionários, pelos 18 anos de serviços prestados
de pintura residencial, industrial e comercial na Cidade de Batatais e região.
REQUERIMENTO Nº 1606 - Congratula com o Centro Integrado de Batatais - Objetivo, na pessoa de seu
Diretor Geral, Professor Miguel Dib, extensivo aos professores, funcionários e alunos, pela realização da
Gincob - Gincana do Colégio Objetivo, no dia 26 de maio do corrente ano.
REQUERIMENTO Nº 1642 - Cumprimenta o Sr. João Bosco Marques, Secretário Municipal de Esportes e
Turismo, extensivo aos colaboradores da Pasta, pela idealização e organização da 41ª edição da Copa 14 de
Março de Futsal.
REQUERIMENTO Nº 1658 - Parabeniza a Corte da 43ª "Festa do Leite" de Batatais, as jovens, Joice Pereira
do Nascimento, Maria Laura Agostinho e Tauana Piovan, respectivamente Rainha e Princesas, bem como à
Garota e ao Garoto Rodeio, Dayane Lança e Lucas Mendes, pela vitória neste grandioso concurso, desejando
sucesso no evento.
REQUERIMENTO Nº 1659 - Cumprimenta a Associação Comercial e Empresarial de Batatais, na pessoa de
seu Presidente, Senhor Gino Ivair Bellon, extensivo à Diretoria, funcionários, colaboradores, palestrantes,
organizadores, e à Senhora Andreia Silva Oliveira, responsável pelo SEBRAE de Batatais, pelas oficinas
realizadas no mês de junho, com os temas: "Inove Para Ganhar Mais", "Ganhe Mercado" e "Equipe Motivada".
REQUERIMENTO Nº 1661 - Cumprimenta a Senhora Ângela Gini Mianovichi, proprietária da Escola Crescer Centro de Desenvolvimento, Recreação e Orientação Infanto Juvenil, extensivo aos funcionários, alunos e
colaboradores, pelo excelente trabalho realizado na Escola, em especial pela "III Mostra de Saberes da Escola
Crescer".
REQUERIMENTO Nº 1693 - Parabeniza os Senhores Alexandre Nonato e André Azevedo, professores do
Núcleo de Lutas Crossfit Batatais, extensivo aos alunos que conquistaram medalhas, pelos excelentes
resultados obtidos na "Copa Champions de Jiu Jitsu", realizada na Cidade de Porto Ferreira.
REQUERIMENTO Nº 1695 - Parabeniza o Senhor Gabriel Maluf, extensivo a todos os organizadores e
funcionários, pela realização do evento "Lançamento da Festa do Leite de Batatais", realizado no dia 08 de
julho de 2018, no Clube de Campo da ABR Operária.
REQUERIMENTO Nº 1724 - Cumprimenta o Departamento Municipal de Turismo, extensivo aos organizadores
e patrocinadores, pela realização da 43ª "Festa do Leite de Batatais", que aconteceu de 11 a 15 de julho de
2018, no Centro de Eventos "Antônio Carlos Prado Batista".
REQUERIMENTO Nº 1725 - Cumprimenta o Sr. Wilson Abadio de Oliveira, Superintendente Estadual de
Operações do Interior da EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, extensivo a toda equipe, pela
inauguração da nova agência franqueada dos Correios e Telégrafos em Batatais, a Nova Castelo.
REQUERIMENTO Nº 1728 - Objetiva que seja cumprimentado o Sr. Gabriel Maluf, extensivo a todos os
funcionários e colaboradores, parabenizando pela realização da "Balada Interna do PUB", na 43ª "Festa do
Leite de Batatais".
REQUERIMENTO Nº 1729 - Congratula com os Reverendíssimos Reitor Dr. Pe. Sérgio Ibanor Piva e ProReitor Pe. Luiz Claudemir Botteon, extensivo aos professores e funcionários, pela abertura do curso de Direito
no Claretiano - Rede de Educação - Centro Universitário de Batatais, com a devida autorização do MEC.
REQUERIMENTO Nº 1735 - Parabeniza os Jovens Daiana Lara Dias e Matheus Augusto de Souza, extensivo
aos funcionários, pela inauguração do empreendimento Fashion Pet Banho e Tosa, situado na Rua Padre
Claret, n° 162, no Bairro Castelo.
REQUERIMENTO Nº 1736 - Envia cumprimento à UNB - Universidade de Brasília, na pessoa de sua Reitora, a
Sra. Márcia Abrahão Moura, extensivo a todos os funcionários e alunos, pela iniciativa e processo de
elaboração da matéria intitulada "Felicidade", na grade dos cursos.

REQUERIMENTO Nº 1737 - Parabeniza o Senhor Luciano Carlos Domingos, proprietário do LCD Lanches,
pela prestação do serviço comunitário de limpeza e manutenção, na Praça Joel Felício, no Conjunto
Habitacional Adolfo Penholato, e ao Sr. Antônio Torres Branco, pelo serviço prestado no Parque Infantil "Heitor
Silva de Oliveira", localizado na Praça Edna Elisa Pupim, no Jardim Cana Verde.
REQUERIMENTO Nº 1739 - Objetiva parabenizar a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, extensivo aos
professores e educadores, pela realização do "14º Fórum Permanente de Educação", ocorrido em 23 de julho
do corrente ano, no Teatro Municipal "Fausto Bellini Degani".
REQUERIMENTO Nº 1740 - Envia cumprimentos ao Pe. Luiz Claudemir Botteon, Pró-Reitor Administrativo do
Claretiano - Rede de Educação - Centro Universitário de Batatais, ao Sr. Robson Amaral, Coordenador do
Curso de Educação Física Licenciatura e ao Sr. Richard dos Reis Andrade, Presidente do Diretório Acadêmico
dos Licenciados em Educação Física (DALEF), gestão de 2018, pela realização da "IX Semana de Recepção
dos Estudantes de Educação Física Licenciatura", extensivo a todos os alunos e direção do Diretório
Acadêmico dos licenciados em Educação Física.
REQUERIMENTO Nº 1744 - Tem por objetivo parabenizar o Comandante do Décimo Quinto Batalhão de
Polícia Militar do Interior, Tenente Coronel PM Paulo Sérgio Fabbris, pela realização da cerimônia de
passagem de Comando de Batalhão e pela inauguração da foto do Tenente Coronel Pm Valdemir Guimarães
Dias, na galeria de Comandantes.
REQUERIMENTO Nº 1806 - Requer que seja oficiado ao Sr. Antonio dos Santos Moraes Junior (Professor
Moraes), enviando os cumprimentos pela entrevista concedida ao Jornal Empreenda, informativo da ACE de
Batatais, edição de agosto do corrente ano, com o Título "Professor Moraes faz análise do comportamento
financeiro do primeiro semestre".
REQUERIMENTO Nº 1707 - Para que seja oficiado ao Sr. Luiz Carlos Figueiredo, Gerente Executivo da ACEBatatais, parabenizando pelas matérias de sua autoria veiculadas no "Jornal Informativo do Empreendedor Jornal da ACE de Batatais", na edição de agosto de 2018.
REQUERIMENTO Nº 1840 - Parabeniza o Subtenente Francisco José Ferreira Silva, Chefe de Instrução do
Tiro de Guerra 02-047, de Batatais, pela solenidade de comemoração do "Dia do Soldado" (25 de agosto) e Dia
dos Pais, realizada em 20 de agosto de 2018.
REQUERIMENTO Nº 1842 - Parabeniza o Sr. Prefeito Municipal e a Secretaria Municipal de Educação, pela
realização da "VII Feira do Livro de Batatais", com o tema: "As Palavras Voam e às Vezes Pousam" - Cecília
Meireles, que acontece no período de 25 de agosto a 1º de setembro de 2018, na Praça Cônego Joaquim
Alves, Santuário do Senhor Bom Jesus da Cana Verde.
REQUERIMENTO Nº 1843 - Cumprimenta a Instituição FAAP em Ribeirão Preto, em nome do Professor
Guilherme Bertipaglia e ao Observatório das Eleições AARP, na Coordenação do Sr. Edson Oliveira, pela
realização da palestra com o tema "Propaganda Política e Fake News", bem como o Sr. Richard Hendrick
Evangelista Martins, MBA/Gestor de pessoas e assessor parlamentar, pelo comparecimento à palestra e pelas
as informações repassadas para o Gabinete.
REQUERIMENTO Nº 1844 - Cumprimenta ao Presidente e a Diretora da APAE - Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais de Batatais, respectivamente Sr. José Eduardo Merlino Matassa e Sra. Carmen Luiza
Cestari, extensivo aos colaboradores, pais e alunos, pela Certificação do Proerd - Programa Educacional de
Resistência às Drogas e à Violência, aos alunos da Instituição.
REQUERIMENTO Nº 1845 - Congratula com o Senhor Bruno Saltareli - Presidente da "Alvinegros Batatais",
extensivo a Diretoria, colaboradores e associados, pela inauguração de sua Sede, no dia 28 de agosto do
corrente ano, na Avenida dos Pardais, Nº 02, no Conjunto Habitacional Dr. Altino Arantes, representando o
Santos Futebol Clube, no interior do Estado.
REQUERIMENTO Nº 1846 - Parabeniza o Senhor José Eduardo Merlino Matassa - Presidente da APAE
Batatais, bem como as Senhoras Carmen Luiza Cestari - Diretora e Patrícia Rocha - Coordenadora da Saúde,

extensivo aos colaboradores, funcionários, pais e alunos, pela realização da Semana de Prevenção às
Deficiências, realizada entre os dias 21 e 28 de agosto do corrente ano.
REQUERIMENTO Nº 1847 - Objetiva parabenizar o Reverendíssimo Pe. Sérgio Ibanor Piva - Reitor do
Claretiano - Rede de Educação - Centro Universitário de Batatais, por ter sido escolhido como Patrono da "VII
Feira do Livro de Batatais", que acontece de 25 de agosto a 1º de setembro.
REQUERIMENTO Nº 1889 - Congratula com a Vintage Boutique, na pessoa de seus proprietários, os Srs.
Flávio Henrique Pinhal e Marcelo Ravanhani, extensivo aos funcionários e clientes, pela comemoração do 1°
aniversário deste estabelecimento comercial de nossa Cidade.
REQUERIMENTO Nº 1890 - Envia cumprimentos ao Reverendíssimo Senhor Pe. Luiz Claudemir Botteon, PróReitor Administrativo do Claretiano - Rede de Educação - Centro Universitário, extensivo aos Diretores,
professores e funcionários, pela iniciativa de sediar as atividades do 1º Encontro de Patrimônio Histórico e
Artístico de Batatais (EPHABA).
REQUERIMENTO Nº 1892 - Objetiva parabenizar o MEC - Ministério da Educação e Cultura, na pessoa do
Ministro Sr. Rossieli Soares da Silva, pela destinação de R$ 10 milhões em caráter emergencial, para a
reforma e recuperação do Museu Nacional do Rio de Janeiro.
REQUERIMENTO Nº 1893 - Parabeniza o Subtenente Francisco José Ferreira da Silva, Chefe de Instrução do
Tiro de Guerra 02-047 de Batatais, extensivo aos Atiradores, bem como ao Prefeito do Município de Altinópolis,
Senhor José Roberto Ferracin Marques, pela realização do Desfile de "7 de Setembro", em comemoração ao
"Dia da Independência" e por abrigar a nossa equipe na referida Cidade.
REQUERIMENTO Nº 1894 - Cumprimenta os Senhores Fernando José Machado Pinto, Presidente do Conseg
- Conselho Comunitário de Segurança de Batatais, Anderson Silva, responsável pelos Bombeiros Civis de
Batatais, Wellington Carvalho Ferrão e Danilo Arantes, respectivamente Presidente e Diretor do Grupo
Escoteiro Alta Mogiana de Batatais, pela realização do Ato Cívico em comemoração ao "7 de Setembro", "Dia
da Independência", ocorrido na Praça Cônego Joaquim Alves.
REQUERIMENTO Nº 1895 - Parabeniza o Sr. Lucas da Silva e Silva, ex-aluno da APAE Batatais, pela
participação na palestra durante a abertura do "Setembro Verde 2018", na Assembleia Legislativa do Estado de
São Paulo, onde explanou sobre a inclusão social da pessoa com deficiência, com o tema: "Nunca pare de
lutar".
REQUERIMENTO Nº 1896 - Envia cumprimentos ao Presidente da APAE - Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Batatais, Sr. José Eduardo Merlino Matassa, entidade organizadora do "27º Festival
Gastronômico e Cultural Di San Gennaro", extensivo às demais entidades participantes, pela realização de
mais uma edição desta tradicional Festa de nosso Município.
REQUERIMENTO Nº 1921 - Visa parabenizar o Pe. Luiz Claudemir Botteon, responsável pelo Claretiano Rede de Educação - Centro Universitário de Batatais, bem como aos Professores Me. Rafael Archanjo,
responsável pelo minicurso "Como Elaborar um Artigo Cientifico'', e Dr. Evandro M. Fiocco, pelo minicurso
"Técnicas Para Realização da Avaliação Antropométrica", extensivo a todos os funcionários e alunos, pela
idealização e realização destes estudos
REQUERIMENTO Nº 1922 - Visa felicitar o Claretiano - Rede de Educação - Centro Universitário de Batatais,
na pessoa do Pe. Luiz Claudemir Botteon e da Sra. Martha Mansur Maluf Tomazella, extensivo aos
funcionários e alunos, por sediar o Interclaretiano no Polo de Batatais, abrigando alunos do ensino fundamental
e médio de todos os Polos da referida instituição.
REQUERIMENTO Nº 1923 - Congratula com o Sr. Dissídio Ferreira, extensivo aos demais colaboradores, pela
iniciativa de adquirir materiais e dispor pessoalmente de mão de obra para a reforma da Praça Firmino Godoi,
no Bairro Vila Lídia.
REQUERIMENTO Nº 1926 - Cumprimenta a Senhora Eliete Daniela Tibúrcio de Oliveira e o Senhor Israel
Henrique Tibúrcio de Oliveira, pela homenagem e pelo Troféu Nota Máxima do Carnaval Paulista recebido da

AMESPBEESP - Associação de Mestres Sala, Porta-Bandeiras e Estandartes do Estado de São Paulo, em
evento realizado na sede social da Escola de Samba "Torcida Jovem", no dia 22 de setembro do corrente ano.
REQUERIMENTO Nº 1929 - Objetiva parabenizar a Senhora Daiana Lara Dias, Coordenadora do "Grupo Ceni
- Cristo é Nosso Ideal", Paróquia de São Sebastião, extensivo aos organizadores e colaboradores, pela
realização do XXVIII CENI, nos dias 16, 17 e 18 de setembro do corrente ano, na EMEB do CAIC "Prof.
Gilberto Dalla Vecchia", evento com o intuito de acolher os jovens e adolescentes.
REQUERIMENTO Nº 1930 - Congratula com o Reverendíssimo Sr. Padre Ronaldo Alexandre Leone,
responsável pela Paróquia Nossa Senhora de Fátima e Santa Luzia, bem como com o Sr. Carlos Macedo e a
Sra. Cristiane Macedo, responsáveis pelo Grupo de Oração ''Nossa Senhora de Fátima'', extensivo a toda
liderança, pelas ações desenvolvidas e pelo trabalho de caridade realizado junto à comunidade batataense.
REQUERIMENTO Nº 1960 - Parabeniza o Vereador Gustavo Domingos Rastelli por sua iniciativa de realizar
Audiência Pública com o foco em políticas públicas voltadas para a pessoa com deficiência, tendo esta
iniciativa o objetivo de fomentar as ações voltadas à Campanha intitulada "Setembro Verde".
REQUERIMENTO Nº 1961 - Envia cumprimentos ao Presidente da ACE - Associação Comercial e Empresarial
de Batatais, extensivo a todos os diretores e colaboradores, pelo lançamento do "5º Movimenta Batatais".
REQUERIMENTO Nº 1962 - Cumprimenta a Comunidade Missionária Divina Misericórdia, extensivo aos
diretores e participantes, pela celebração do Tríduo em Ação de Graças pelo seu Jubileu de Cristal, que
ocorreu em Batatais, nos dias 29 de setembro a 1º de outubro.
REQUERIMENTO Nº 1963 - Visa felicitar os Policiais Militares, Senhores Nilton Oliveira e Jhonatas Craco, pela
heróica atitude ao conduzirem o salvamento de um munícipe, com sintomas de infarto, no mês de setembro do
corrente ano, no Fórum do Município de Batatais.
REQUERIMENTO Nº 1964 - Objetiva parabenizar o Sr. Oriovisto Guimarães, enviando os cumprimentos desta
Câmara Municipal por ter sido eleito Senador pelo Estado do Paraná, bem como por levar e elevar o nome de
Batatais, sua terra natal.
REQUERIMENTO Nº 1965 - Cumprimenta o Deputado Federal Fausto Ruy Pinato, pela expressiva votação
obtida nas eleições de 2018, conquistando sua reeleição à frente da Câmara dos Deputados.
REQUERIMENTO Nº 1966 - Parabeniza os executivos da Rádio ABC FM de Batatais, Senhores Alan
Nascimento e Michel Nazar, extensivo aos funcionários e colaboradores, bem como ao presidente da APAE de
Batatais, Senhor José Eduardo Merlino Matassa, extensivo à diretoria, funcionários e alunos, pelo aniversário
de um ano, do Programa "Nossa Hora".
REQUERIMENTO Nº 1967 - Objetiva parabenizar o Presidente da APAE de Batatais, a Diretora, o VicePresidente, a 1ª Diretora Secretária, o 2º Diretor Secretário, o 1° e 2° Diretor Financeiro, o Diretor de
Patrimônio, o Diretor Social e a Bióloga responsável pelo Viveiro, extensivo aos funcionários, professores, pais
e alunos da instituição parabenizando pelo cultivo do Viveiro de Mudas "Ouro Verde - APAE de Batatais".
REQUERIMENTO Nº 1968 - Congratula com o Senhor Deputado Estadual Antonio Assunção de Olim
(Delegado Olim), pela conquista de sua reeleição à frente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.
REQUERIMENTO Nº 1998 - Cumprimenta o Sr. Gino Ivair Bellon, Presidente da ACE - Associação Comercial e
Empresarial de Batatais, extensivo aos Redatores do Jornal "Empreenda ACE Batatais", de outubro de 2018,
pelas matérias intituladas "Saldo da Balança Comercial de Batatais é de US$ 47,26 milhões", "Batatais está em
constante crescimento com o setor imobiliário em aquecimento" e "Feira de pequenos produtores às quintasfeiras já é sucesso".
REQUERIMENTO Nº 1999 - Visa felicitar Sr. Elton Henrique Marciano Dias, Diretor da ETEC "Antonio de
Pádua Cardoso", pelo evento denominado Concurso "Garota e Garoto Industrial", bem como o jovem Rodrigo
Gurian Pessoa, representante do Grêmio Estudantil da Chapa ''i9amente'', extensivo aos demais integrantes e,
também, ao Sr. João Edno Garcia, pela locução do evento, ao Sr. Jesus Enderson Mantoanelli, proprietário da

Popimar Comércio de Roupas Ltda, extensivo aos funcionários e modelos, pelo desfile, a Sra. Laura Rezende
e o Sr. Richard Hendrick Evangelista Martins, pela organização do desfile e escolha da mesa de jurados, e,
ainda, aos ganhadores, os jovens Vitória Araujo Ribeiro (Garota Industrial), Antonio Junior Barbosa (Garoto
Industrial), Gabriely Rodrigues de Oliveira (Garota Simpatia) e João Benedito Thomaz Silva (Garoto Simpatia).
REQUERIMENTO Nº 2001 - Congratula com o Sr. Odair Luis da Silva, Presidente do Conselho de Pastores de
Batatais e Pastor Titular da Igreja do Evangelho Quadrangular, pelo lançamento de seu livro intitulado "Guia
Prático Para Células".
REQUERIMENTO Nº 2002 - Objetiva parabenizar a Deputada Estadual Enfermeira Rejane (PCdoB), bem
como o Governador do Rio de Janeiro, Sr. Luiz Fernando Pezão, por, respectivamente, apresentar o Projeto de
Lei e sancionar a Lei que cria o "Dia Marielle Franco", uma data comemorativa do calendário oficial do Estado
do Rio de Janeiro, de luta contra o genocídio da mulher negra, comemorada anualmente no dia 14 de março.
REQUERIMENTO Nº 2005 - Congratula com os Srs. José Luiz Pereira e Paulo Sérgio Pereira, proprietários da
Bicicletaria Batatais, extensivo aos funcionários, pelos 50 anos de atividades em nosso Município.
REQUERIMENTO Nº 2029 - Objetiva parabenizar o Claretiano - Rede de Educação - Centro Universitário de
Batatais, em nome do Revmo. Sr. Pe. Luís Claudemir Botteon, extensivo aos funcionários e colaboradores, por
acolher os vestibulandos da região e do Município, para a aplicação do ENEM, nos dias 04 e 11 de novembro,
no pólo desta organização.
REQUERIMENTO Nº 2032 - Parabeniza a Sra. Vera Lucia Garavine Rizzo, pela organização e realização do
Festival Municipal "Nossa Arte", com o tema: "Mostra de Talentos da APAE Batatais", no dia 13 de novembro
de 2018, no Teatro Municipal "Fausto Bellini Degani", em duas apresentações.
REQUERIMENTO Nº 2069 - Parabeniza a Escola Crescer - Centro de Desenvolvimento Recreação e
Orientação Infanto Juvenil, na pessoa da Diretora e Proprietária, a Senhora Ângela Gini Mianovichi, extensivo
aos funcionários, alunos, professores, coordenadores, pais e amigos, pela realização da "Feira das Nações
2018".
REQUERIMENTO Nº 2070 - Congratula com o Reverendíssimo Senhor Pe. Luiz Claudemir Botteon, Pró-Reitor
Administrativo do Claretiano - Rede de Educação - Centro Universitário, extensivo aos colaboradores do
Colégio São José, pela realização da "4ª Mostra Cultural".
REQUERIMENTO Nº 2071 - Objetiva parabenizar o Reverendíssimo Senhor Pe. Luiz Claudemir Botteon, PróReitor Administrativo do Claretiano - Rede de Educação - Centro Universitário, extensivo aos colaboradores e
alunos do Colégio São José, pela premiação recebida da Plataforma Plurall (SOMOS Educação).
REQUERIMENTO Nº 2072 - Visa felicitar o Reverendíssimo Senhor Pe. Luiz Claudemir Botteon, Pró-Reitor
Administrativo do Claretiano - Rede de Educação - Centro Universitário, extensivo aos colaboradores e alunos
do Colégio São José, pela exposição de obras de arte, realizada por estudantes da educação básica, infantil e
do ensino médio, no Claretiano - Memorial, com o tema: "Essa Arte é Nossa".
==========================================

Requerimentos aprovados:
– 2017 –

REQUERIMENTO Nº 022 - Indaga ao Sr. Chefe do Executivo quais são as entidades assistenciais do
Município que recebem auxílio/subvenção da Administração, o respectivo valor individual do repasse mensal,
quanto cada uma ainda tem a receber referente a 2016 e a previsão de pagamento desses valores em atraso.
REQUERIMENTO Nº 023 - Questiona o Sr. Prefeito Municipal se a Administração pretende realizar, em
conjunto com as ONG´s que cuidam de animais domésticos, projeto objetivando a disponibilização de local
visando a realização de eventos, como feiras de adoção, com espaço destinado para o convívio,
entretenimento e socialização desses animais.
REQUERIMENTO Nº 024 - Requisita do Sr. Chefe do Executivo informações a respeito de Projeto visando
melhorias no transporte coletivo urbano de Batatais, com relação ao itinerário e horários, contemplando,
inclusive, a pontualidade e a constância.
REQUERIMENTO Nº 047 - Requisita informações do Sr. Chefe do Executivo sobre a criação do Centro de
Zoonoses no Município, com o intuito de investigar e prevenir doenças, especificando quando se efetivará esta
medida e quais ações serão realizadas.
REQUERIMENTO Nº 050 - Para que o Sr. Chefe do Executivo informe se há projeto visando construir um
parque infantil, na Praça Isoel Aparecido da Silva (Isoel da Vila), localizada no Conjunto Habitacional Francisco
Pupim, esclarecendo, para quando está prevista esta iniciativa, ou do contrário, quais projetos a Prefeitura têm
para o local.
REQUERIMENTO Nº 055 - Requer que o Sr. Prefeito Municipal informe se realizará um cronograma de serviço
de pavimentação e “tapa buracos” nas vias do Município, estabelecendo prioridades e datas, enviando-o para
análise e esclarecimentos desta Casa ou, que aponte os motivos para não realizarem esta medida.
REQUERIMENTO Nº 056 - Busca informações do Secretário da Segurança Pública do Estado de São Paulo,
sobre o número do efetivo Policial do Município de Batatais, especificando se este condiz com o índice
adequado por número de habitantes, informando, ainda, se está previsto o aumento deste efetivo na Cidade e
se todos os policiais estão com seus equipamentos necessários para execução de suas atividades.
REQUERIMENTO Nº 103 - Requisita informações do Sr. Chefe do Executivo sobre a realização de uma
reforma geral no Centro Comunitário “Padre Geraldo Jarussi”, no Conjunto Habitacional Dom Romeu Alberti,
bem como, se pretende interceder visando a formação de uma nova Diretoria para o local, esclarecendo,
quando estas iniciativas serão colocadas em prática.
REQUERIMENTO Nº 104 - Versa sobre informações do Sr. Prefeito Municipal para saber se há Projeto da
Administração visando realizar melhorias nas instalações e a implantação do serviço de fisioterapia, na
Unidade Básica de Saúde “Dr. Luis Cândido Alves”, no Conjunto Habitacional Dr. Altino Arantes, esclarecendo,
quando serão efetivadas estas medidas ou, que aponte os motivos que impedem tais providências.
REQUERIMENTO Nº 105 - Indaga ao Sr. Prefeito Municipal se a Administração tem intenção de implantar
projetos sociais no Centro Comunitário “Professora Maria do Carmo Abeid Mello”, localizada no Conjunto
Habitacional Francisco Pupim, bem como que esclareça se pretende reativar a escola infantil no local e, neste
caso, se realizará melhorias internas e externas naquele espaço.
REQUERIMENTO Nº 110 - Busca informações do Sr. Chefe do Executivo sobre a existência de projetos
sociais de aprendizagem para todas as áreas em nosso Município e, em caso positivo, encaminhar a esta
Casa, especificando quando, quais e como serão implementadas.
REQUERIMENTO Nº 121 - Objetiva que o Sr. Prefeito Municipal informe se há projeto visando realizar
melhorias na Estrada Municipal Prefeito Geraldo Marinheiro, bem como, nas imediações da Ponte da
“Camboa”, existente sobre o córrego conhecido por “Tomba Carro”, esclarecendo, quando serão efetivadas
estas medidas ou, que aponte os motivos que impedem tais providências.
REQUERIMENTO Nº 128 - Requer ao Sr. Governador do Estado de São Paulo o empenho no sentido de
reduzir o valor cobrado na Praça de Pedágio localizada na Rodovia Cândido Portinari (SP-334), Km 344, entre
os Municípios de Batatais e Brodowski.

REQUERIMENTO Nº 144 - Indaga ao Sr. Prefeito Municipal se a Administração tem projeto visando realizar
melhorias internas e externas, no Centro Comunitário “Dr. Luiz Cândido Alves”, como, substituição de vidros
quebrados, do relógio padrão de força e do encanamento de água, além de reparos na iluminação, instalação
de refletores e manutenção do parque infantil, e a limpeza do terreno público vizinho ao mesmo.
REQUERIMENTO Nº 163 - Busca informações do Sr. Chefe do Executivo sobre ações desenvolvidas visando
melhorar os serviços realizados pelas concessionárias de telefonia, seja móvel, fixa e internet, nos bairros
recentemente construídos da Cidade, em especial no Morada do Verde e no Portal da Cachoeira,
esclarecendo, também, quais providências a Prefeitura tomará visando a solução desses problemas.
REQUERIMENTO Nº 164 - Solicita que o Sr. Prefeito Municipal informe quando pretende regularizar a situação
dos imóveis que legalmente são isentos da cobrança de IPTU, mas que tem tido o imposto cobrado.
REQUERIMENTO Nº 165 - Questiona ao Sr. Chefe do Executivo quais providências a Administração está
tomando visando pleitear junto à CDHU e à COHAB a entrega da escritura definitiva dos imóveis aos mutuários
que já efetuaram a quitação de seus contratos, esclarecendo, ainda, quais as justificativas destas Companhias
Habitacionais para a demora na entrega deste documento.
REQUERIMENTO Nº 177 - Visa que o Sr. Chefe do Executivo informe para quando está prevista a elaboração
do “Plano Municipal de Saneamento Básico” - PMSB, com as adequações propostas pelo Plano Nacional.
REQUERIMENTO Nº 215 - Solicita ao Sr. Prefeito Municipal o envio da relação contendo a quantidade, os
nomes e as datas de nomeação de cada servidor municipal efetivo, aposentado e estagiários.
REQUERIMENTO Nº 219 - Requisita informações do Sr. Prefeito Municipal se há a intenção de retornar as
atividades do Projeto “Espaço Amigo”.
REQUERIMENTO Nº 224 - Requer que o Sr. Prefeito Municipal informe o motivo pelo qual o serviço de “tapa
buracos” tem sido efetuado com terra em determinadas vias da Cidade e não com recapeamento asfáltico.
REQUERIMENTO Nº 248 - Objetiva que o Sr. Chefe do Executivo informe se a Administração tem
conhecimento das reclamações sobre a falta de atendimento telefônico ou de informações em setores públicos,
bem como, se há a possibilidade de averiguar esta situação, esclarecendo, ainda, o que será feito para
solucionar tal problema.
REQUERIMENTO Nº 249 - Objetiva que o Sr. Prefeito Municipal informe se é cobrado, no ato da matrícula e
rematrícula, a carteirinha de vacinação atualizada dos alunos, nas escolas de Batatais.
REQUERIMENTO Nº 250 - Requer que o Sr. Prefeito Municipal informe se será realizado reforma na quadra de
esportes, situada ao lado da U.B.S. “Dr. João de Souza Marques”, instalando cobertura no local e promovendo
projetos beneficentes aos moradores do Bairro, esclarecendo quando estas iniciativas serão colocadas em
prática, quais serviços serão efetivados ou os motivos que impedem tais providências.
REQUERIMENTO Nº 252 - Busca informações do Sr. Chefe do Executivo sobre a realização de repararos nos
vazamentos de água que vem ocorrendo o Conjunto Habitacional Antônio Romagnoli, até a Estrada Municipal
Jorge João Mansur, que faz divisa com o Bairro Morada do Verde.
REQUERIMENTO Nº 255 - Visa que o Sr. Prefeito Municipal informe se a Administração pretende assinar
convênio com a ADEPAB, bem como, se há previsão para o pagamento das oito parcelas restante do convênio
anterior, esclarecendo para quando estão previstas estas iniciativas.
REQUERIMENTO Nº 260 - Requisita informações do Sr. Prefeito Municipal sobre quais os procedimentos
adotados para fiscalizar as obras entregues no Município, tanto em relação ao acompanhamento, no momento
da execução, quanto da regularização nos casos necessários.
REQUERIMENTO Nº 299 - Indaga ao Sr. Prefeito Municipal se existe a intenção de melhorar o atendimento às
crianças na UBS “João Lellis”, no Parque Nova Alvorada, ampliando a permanência do pediatra, de forma que

esteja no local durante o expediente da unidade, em todos os dias da semana, esclarecendo como resolverá
esta questão ou o que impossibilita esta ação.
REQUERIMENTO Nº 300 - Questiona o Sr. Chefe do Executivo se a Administração realizará a instalação de
um semáforo nas proximidades da rotatória, defronte o Conjunto Habitacional Zaira Pupin, esclarecendo para
quando está prevista tal providência ou os motivos que impedem sua realização.
REQUERIMENTO Nº 319 - Solicita que seja oficiado ao Sr. Governador do Estado de São Paulo para que
informe a relação dos patrimônios pertencentes ao Estado, localizados no Município de Batatais, especificando,
quando for o caso, a utilização que a Administração Municipal e a Estadual tem dado aos mesmos.
REQUERIMENTO Nº 320 - Solicita que se oficie ao Governador do Estado de São Paulo, bem como ao
Secretário de Estado do Meio Ambiente, para que informem a despesa gerada aos cofres do Estado, com a
Floresta Estadual de Batatais, detalhando os custos com funcionários internos e externos e outros.
REQUERIMENTO Nº 321 - Solicita que o Sr. Chefe do Executivo informe se a Administração pretende
implantar novas “Academias ao Ar Livre”, em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, em locais de
uso público de Batatais, esclarecendo onde e quando serão implantadas ou os motivos que impedem tal
realização.
REQUERIMENTO Nº 330 - Solicita que seja oficiado ao Senhor Chefe do Executivo, à empresa responsável
pelo estacionamento rotativo denominado “Área Azul” e para o setor de fiscalização de trânsito da Polícia
Militar buscando informações a respeito das vagas destinadas a idosos e deficientes.
REQUERIMENTO Nº 354 - Para que o Sr. Prefeito Municipal informe se a Administração pretende melhorar o
trânsito da Av. Moacir Dias de Morais, como retirar o semáforo existente próximo do Centro Educacional SESI,
e colocar no local guardas civis na região, especialmente nos horários de entrada e saúde de alunos.
REQUERIMENTO Nº 356 - Visa que o Sr. Chefe do Executivo informe se a Administração utilizará os entulhos
de resíduos de construção civil no leito de algumas estradas rurais e ruas sem pavimentação da Cidade,
esclarecendo quando e como se realizará esta providência ou apontar os motivos que a impede.
REQUERIMENTO Nº 361 - Requer que o Sr. Prefeito Municipal informe se foram realizados estudos visando
analisar a viabilidade da criação de consórcio com outras Cidades, conforme propõe o Governo do Estado,
objetivando elaborar uma solução regional para o problema do descarte do lixo, esclarecendo, em caso
afirmativo, quais foram os resultados deste estudo.
REQUERIMENTO Nº 362 - Busca informações do Sr. Chefe do Executivo sobre os serviços prestados pelo
SAMU, como funciona a parceria entre o Município e o Estado para a sua execução, bem como que esclareça
o que impede a instalação de uma central de atendimento direto em Batatais ou, em sendo viável, quando
pretende implantá-la.
REQUERIMENTO Nº 397 - Solicita que o Sr. Prefeito Municipal informe se a Administração pretende implantar
cursinhos pré-vestibular gratuitos à comunidade, por meio de convênios ou parcerias.
REQUERIMENTO Nº 402 - Para que seja criada uma comissão especial composta por 05 (cinco) membros,
para, no prazo de 180 dias, realizar estudos e levantamentos a respeito de empresas com expectativa de se
instalarem no Município visando buscar meios e subsídios para viabilizar a instalação de novas indústrias em
Batatais.
REQUERIMENTO Nº 410 - Para que seja oficiado ao Oficial do Cartório de Registro de Imóveis e Anexos do
Município para que informe se existe um levantamento sobre os patrimônios pertencentes ao Estado,
localizados em Batatais, especificando, neste caso, quais são e onde se localizam.
REQUERIMENTO Nº 413 - Solicita ao Senhor Chefe do Executivo que envie, para esclarecimentos, relatório
completo e detalhado dos imóveis alugados pela Administração, discriminando por unidade os endereços; a
data inicial da locação e período de contrato; a finalidade e setor lotado no local e o valor do aluguel.

REQUERIMENTO Nº 414 - Versa sobre informações do Sr. Chefe do Executivo sobre quantos servidores estão
recebendo adicionais de insalubridade e/ou periculosidade, em especial aqueles lotados no departamento de
Recursos Humanos, dentre outros, enviando a relação completa dos últimos 12 meses, com os devidos
documentos comprobatórios para esclarecimentos.
REQUERIMENTO Nº 441 - Para que o Sr. Prefeito Municipal informe se a Administração pretende instalar uma
“Concha Acústica” na Praça Firmínia Rezende Dalpoggetto, localizada no Jardim Mariana, visando
apresentações musicais e outras, esclarecendo quando se realizará esta ação ou apontar os motivos que
impedem esta providência.
REQUERIMENTO Nº 442 - Objetiva que o Sr. Chefe do Executivo informe se a Administração tem pleiteado,
junto aos Deputados Estaduais que representam nossa região, a destinação de verbas para a realização de
melhorias na Rodovia Estadual Rio Negro e Solimões, SP - 336, a exemplo do recapeamento asfáltico, bem
como junto ao DER, esclarecendo quais e quando serão efetuadas as benfeitorias no local ou que aponte os
motivos que impedem tais providências.
REQUERIMENTO Nº 443 - Solicita que o Sr. Prefeito Municipal informe se a Administração realizará a
manutenção das adutoras e recapeamento na Rua José Pedrosa Machado, no Bairro Central Park, na
confluência desta com a Rua Zeferino Penholato, esclarecendo quando serão efetivadas estas medidas ou que
aponte os motivos que impedem tais providências.
REQUERIMENTO Nº 454 - Solicita que seja oficiado ao Exmo. Sr. Governador do Estado de São Paulo, para
que, em conjunto com o DER, informe se a concessionária que explora as praças de pedágio localizadas na
Rodovia Cândido Portinari, Km 344, entre os Municípios de Batatais e Brodowski e Batatais e Franca, efetuou o
ressarcimento aos cofres públicos relativos às benfeitorias asfáltica que já existiam no local na época da
concessão, esclarecendo quando e como foi efetuado este pagamento, ou que aponte os motivos que
justificaram a falta desta ação.
REQUERIMENTO Nº 456 - Solicita
que seja oficiado à Anatel - Agência Nacional de Telecomunicações,
para que informe o motivo do serviço prestado no Município, de telefonia e redes de internet, encontrar-se
insuficiente esclarecendo as medidas que serão tomadas para sanar este problema e quando serão iniciadas,
principalmente em relação à falta de telefonia adequada, velocidade da internet, de instalações em bairros
afastados da Cidade e a falha do serviço de internet e telefonia nos dias de chuva.
REQUERIMENTO Nº 485 - Requer que o Sr. Prefeito Municipal informe se a Administração tem conhecimento
da falta de medicamentos na UBS “João Lellis”, bem como da inexistência de sala de vacinação no local,
esclarecendo, quais medidas serão tomadas para resolver estes problemas e quando.
REQUERIMENTO Nº 486 - Questiona o Sr. Prefeito Municipal sobre como está a situação da regularização dos
imóveis localizados no Bairro Água Limpa.
REQUERIMENTO Nº 487 - Objetiva que o Sr. Chefe do Executivo informe se Administração realizará a
construção de centro comunitário no Jardim Nova Alvorada, expondo para quando está previsto o início das
obras ou os motivos que impedem tal realização.
REQUERIMENTO Nº 513 - Indaga ao Sr. Chefe do Executivo se a Administração dispõe de levantamentos
sobre a quantidade de empresas que se instalaram no Município, nos últimos 5 (cinco) anos, bem como das
que encerraram suas atividades neste período e daquelas que se propuseram a se instalar, mas não o fizeram,
encaminhado, neste caso, o resultado obtido, para esclarecimentos.
REQUERIMENTO Nº 514 - Requer que o Sr. Chefe do Executivo informe, com relação às farmácias existentes
nas Unidades Básicas de Saúde do Município, quantas estão em funcionamento e em quais unidades se
encontram; quantas ainda não estão em atividade e onde estão instaladas, informando o motivo e para quais
destas estão previstas melhorias e reformas, especificando as ações que serão desenvolvidas.
REQUERIMENTO Nº 515 - Questiona o Sr. Presidente da Câmara Municipal se há intenção de adotar o
sistema de “assinatura eletrônica” e de envio em formato digital das proposituras parlamentares desta Casa de

Leis, esclarecendo para quando está prevista a implantação deste sistema ou especificar o que tem dificultado
esta ação.
REQUERIMENTO Nº 516 - Solicita que o Sr. Chefe do Executivo informe se a Administração pretende realizar
fiscalização mais intensa junto aos proprietários de terrenos localizados aos fundos da APP - Área de
Preservação Permanente no Jardim Elena, bem como que nos esclareça se há previsão de se realizar alguma
atividade pela municipalidade para que haja o devido manejo, inclusive regularizando documentações e
notificando os proprietários, caso haja irregularidades.
REQUERIMENTO Nº 517 -- Requisita informações do Sr. Chefe do Executivo, com relação aos postes
existentes no Município, se existe um levantamento sobre as condições destes e, neste caso, que esclareça
quantos ainda são de madeira; quantos necessitam de reparos e quando serão realizados; quais necessitam
ser substituídos e para quando está previsto este serviço e se existem postes irregulares.
REQUERIMENTO Nº 552 - Para que o Senhor Prefeito Municipal informe os motivos do Município não dispor
do teto máximo permitido pelo Governo Federal, para as Equipes de Saúde da Família e Agentes Comunitários
de Saúde, bem como das Equipes de Saúde Bucal e implantação do Núcleo de Apoio à Saúde da Família e
ainda, não estar inserido em programas de saúde de grande relevância, esclarecendo se pretende promover
essas contratações e ações e, neste caso, especificar quando.
REQUERIMENTO Nº 553 - Para que seja criada uma Comissão Especial, pelo prazo de 120 dias, composta
por três membros, visando acompanhar, estudar e analisar a situação dos animais domésticos urbanos.
REQUERIMENTO Nº 554 - Visa que o Sr. Chefe do Executivo informe se há planejamentos estratégicos
realizados para o desenvolvimento econômico do Município para os quatro anos de mandato, visando ampliar
a frente de trabalho, principalmente aos jovens, esclarecendo como se realizará e suas prioridades ou apontar
os motivos que impedem esta ação.
REQUERIMENTO Nº 555 - Visa que seja oficiado à Diretoria da Associação Comercial e Empresarial de
Batatais, solicitando que, em conjunto com a Prefeitura Municipal, estude a possibilidade de realizar um
levantamento de dados concretos, por meio de pesquisas, sobre o Desenvolvimento Econômico do Município,
abrangendo as áreas de Turismo, Comércio, Empresas Privadas, Empresas Públicas, Educação Superior e
Tecnóloga, Educação Técnica, Usinas, Agronegócios, Agropecuária e Programa “Primeiro Emprego para
Jovens”.
REQUERIMENTO Nº 556 - Que seja oficiado ao Diretor da E.T.E.C. “Antônio de Pádua Cardoso” - Centro
Paula Souza, solicitando o auxílio deste, no sentido de proporcionar interação e disponibilizar pesquisas
visando conhecer as necessidades de mão de obra nas empresas, comércios e usinas da Cidade, para
posterior implantação de novos cursos e convênios.
REQUERIMENTO Nº 557 - Requer que o Sr. Prefeito Municipal informe, a respeito dos encargos sociais
(FGTS, PASEP e INSS) dos servidores, tanto a parte patronal como a dos funcionários, relativos ao 1º
semestre de 2017, qual a atual situação destes pagamentos; em caso de débitos em atraso, se estes foram
parcelados e, neste caso, informar em quantas parcelas e se estas estão sendo quitadas em dia, bem como se
as receitas, ora orçadas estão sendo utilizadas integralmente para este fim e se têm sido suficientes.
REQUERIMENTO Nº 558 - Busca informações do Sr. Chefe do Executivo visando saber se há projeto na
Administração criando uma incubadora de empresas voltada para a área agroindustrial, esclarecendo quando
este projeto será efetivado ou que aponte os motivos que impedem tal providência.
REQUERIMENTO Nº 572 - Solicita ao Sr. Chefe do Executivo que informe, com relação ao Distrito Industrial
“Rudolf Kamensek”, se as documentações dos terrenos estão corretas; se existe alguma situação necessitando
de legalização, especificando se for o caso; se os terrenos vendidos estão todos quitados, demonstrando caso
contrário a situação; se há algum lote para ser vendido; quais projetos a Administração tem para o local e, caso
não haja projetos, apontar os motivos.
REQUERIMENTO Nº 573 - Para que o Sr. Chefe do Executivo informe se tem projetos na Administração,
inclusive junto à ACE - Associação Comercial e Empresarial de Batatais, visando a construção de galpões,

para abrigar uma nova incubadora de empresas, esclarecendo neste caso, como e quando será adotada esta
medida.
REQUERIMENTO Nº 582 - Requer que o Sr. Chefe do Executivo informe se os servidores lotados no cargo de
educadores de creches do Município estão no Quadro de Pessoal da Educação, esclarecendo, também, por
que se beneficiam do direito de recesso escolar em julho, porém não recebem o pagamento de hora/aula neste
período.
REQUERIMENTO Nº 590 - Objetiva que o Sr. Chefe do Executivo informe se a Administração realizará um
estudo aprofundado quanto a questão das vagas destinadas ao estacionamento de motos, em pontos
estratégicos da Cidade, visando aumentá-las e fazer a demarcação das já existentes, esclarecendo, neste
caso, como e quando realizará esta providência.
REQUERIMENTO Nº 611 - Para que o Sr. Presidente da Câmara informe se consta no seu plano de trabalho,
a instalação de um novo sistema de votação em Plenário, por meio de painel eletrônico, esclarecendo quando
pretende adotar esta medida ou que especifique o que a impossibilita.
REQUERIMENTO Nº 612 - Visa que o Sr. Chefe do Executivo informe, com relação ao Concurso Público nº
001/2016, realizado pela Prefeitura, qual a empresa responsável pela sua execução e publicação; se há
possibilidade de chamar os candidatos aprovados para assumirem as respectivas funções, esclarecendo
quando; e ainda que envie cópia da prestação de contas do Concurso, discriminando valores arrecadados de
inscrições, valores pagos à empresa que aplicou, dentre outros.
REQUERIMENTO Nº 613 - Indaga ao Sr. Prefeito Municipal qual foi a arrecadação municipal entre os meses
de janeiro e julho de 2017, especificando se houve superávit e, se foram suplementados valores, apontá-los.
REQUERIMENTO Nº 614 - Para que seja oficiado ao Dr. Ricardo Mansur Venturoso - Presidente da 51ª
Subsecção da OAB, solicitando que informe as providências adotadas visando garantir que os compromissos
de campanha firmados pelos candidatos em época de campanha, junto a este órgão, sejam cumpridos pelo
atual Prefeito, em especial aquele relativo à instalação do centro de zoonoses.
REQUERIMENTO Nº 615 - Solicita que o Sr. Prefeito Municipal informe, com relação à UBS - Unidade Básica
de Saúde recém construída no Jardim São Carlos, por quais motivos ela não está em pleno funcionamento, os
valores gastos na construção, se foram pleiteadas e houve recebimento de verbas Estaduais e/ou Federais,
especificando quais e se é possível que a Administração ainda busque recursos junto aos Deputados
Estaduais e Federais para que possa finalizá-la.
REQUERIMENTO Nº 624 - Visa que o Sr. Prefeito Municipal informe, com relação ao COMDEMA - Conselho
Municipal de Defesa do Meio Ambiente, quais os serviços prestados atualmente pelo mesmo, quem são os
membros que o compõem, qual a sua representatividade, qual a ação e a operacionalidade do poder público
junto ao órgão e se existe publicidade e transparência quanto as atividades do Conselho, esclarecendo como
se dá.
REQUERIMENTO Nº 625 - Objetiva que o Sr. Chefe do Executivo informe os valores gastos com o Aterro
Sanitário de Batatais nos últimos 4 anos, até o período em que ele foi interditado.
REQUERIMENTO Nº 642 - Versa sobre a criação de Comissão Especial, composta por 05 (cinco) membros e
pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, com a finalidade de levantar estudos e diligências sobre o Aterro
Sanitário, coleta de lixo e situações que envolvem o tema no Município.
REQUERIMENTO Nº 668 - Para que o Sr. Prefeito Municipal informe os valores dos últimos recursos
repassados pelo DADE - Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias, para Batatais.
REQUERIMENTO Nº 669 - Indaga ao Sr. Prefeito Municipal se há projetos sendo realizados para que o Título
de Estância Turística não seja retirado do Município, bem como para evitar a queda para a faixa de MIT Município de Interesse Turístico e, em caso afirmativo, que especifique quais são.

REQUERIMENTO Nº 670 - Para que seja oficiado ao Senhor Pe. Luiz Claudemir Botteon, responsável pelo
Centro Universitário Claretiano, solicitando que realize um agendamento de reunião com os Vereadores desta
Casa, para tratar sobre questões relacionadas à educação de nossos jovens, e ainda sobre a existência ou não
de novos projetos para implementação de cursos presenciais em nossa Cidade.
REQUERIMENTO Nº 671 - Objetiva que o Sr. Chefe do Executivo informe a relação dos servidores do quadro
da Administração com mais de quatro anos de afastamento do serviço público, especificando o nome, cargo,
data da contratação, período e motivo do afastamento (com a devida documentação comprobatória), bem
como, se houver, as despesas que a Administração tem com estes funcionários.
REQUERIMENTO Nº 672 - Requer que o Sr. Prefeito Municipal informe se há um relatório técnico constando,
nas áreas rurais, os locais que precisam ser construídas ou reformadas as pontes e, em caso afirmativo, que
encaminhe a esta Casa de Leis ou, do contrário, que esclareça para quando pode ser providenciado ou o
motivo que impede esta ação.
REQUERIMENTO Nº 673 - Visa que o Sr. Chefe do Executivo informe a quantidade de crianças existente na
lista de espera para matrículas nas creches e escolas públicas municipais, especificando por área de
planejamento, região administrativa e coordenadorias de educação.
REQUERIMENTO Nº 675 - Que seja oficiado às Entidades Assistenciais do Município e à 51ª Subsecção da
Ordem dos Advogados do Brasil de Batatais, solicitando que informem se as mesmas têm uma página oficial
nas mídias sociais, com o objetivo de publicar as promessas de campanha que já foram realizadas e as não
cumpridas pelo Executivo Municipal, esclarecendo, em caso negativo, se pretendem criar esta fonte de
informação ou, do contrário, apontar os motivos que impedem tal providência.
REQUERIMENTO Nº 676 - Visa que o Sr. Prefeito Municipal informe se existe na Administração um
cronograma de serviços visando melhorias e manutenção dos espaços de lazer do Município, como praças,
canchas de areia, parquinhos e “Academias ao Ar Livre” e, em caso afirmativo, enviar, para esclarecimentos,
quais serviços serão efetivados.
REQUERIMENTO Nº 695 - Para que seja oficiado ao Senhor Chefe do Executivo solicitando que envie, para
esclarecimentos, cópia do contrato firmado com a Empresa Seleta, responsável pela destinação final de
resíduos orgânicos do Município, bem como dos pareceres que o COMAM - Consórcio dos Municípios da Alta
Mogiana, emitiu diante da situação.
REQUERIMENTO Nº 713 - Questiona o Sr. Chefe do Executivo, com relação à merenda escolar das escolas e
creches municipais, sobre a quantidade de alimentos e o valor gasto mensalmente, solicitando, para
esclarecimentos, o cardápio oferecido aos alunos e que esclareça se está havendo falta e/ou substituição de
alimentos, discorrendo, neste caso, os motivos.
REQUERIMENTO Nº 714 - Visa que o Sr. Prefeito Municipal informe se a Administração pretende realizar um
levantamento sobre os locais onde há necessidade de colocar mais lixeiras fixas na Cidade, repondo aquelas que
foram quebradas ou danificadas e posteriormente efetivar esse serviço, esclarecendo em caso afirmativo quando tal
atividade se efetivará e se o Lago Artificial “Ofélia Borges Silva Alves” será beneficiado.
REQUERIMENTO Nº 715 - Versa sobre informações do Sr. Chefe do Executivo, com relação ao pátio para
veículos apreendidos situado na área da antiga Febem, se está em pleno funcionamento; se é de propriedade
particular ou Municipal; se as documentações do local estão regulares, solicitando que as encaminhe para
esclarecimentos; se consta irregularidades, especificando se for o caso e sendo de particular, quem são os
responsáveis pelo local e ainda, qual a possibilidade de torná-lo Municipal.
REQUERIMENTO Nº 716 - Requisita informações do Sr. Prefeito Municipal sobre a situação em que se encontra a
atuação da Defesa Civil em Batatais, apontando os trabalhos desenvolvidos e caso não esteja a contento, que
esclareça quais iniciativas serão tomadas visando torná-la efetiva.
REQUERIMENTO Nº 717 - Objetiva que o Sr. Prefeito Municipal informe, com relação à solicitação de verbas
públicas feitas pelo Município aos Governos Estadual e Federal, quais foram, o objetivo, o prazo para deferimento e,
ainda, apontar as que foram liberadas, as que estão aguardando e aquelas que não foram aprovadas.

REQUERIMENTO Nº 722 - Requer que o Sr. Prefeito Municipal informe se há projetos a serem desenvolvidos no
Município referentes aos recursos nas áreas de energias renováveis e recursos hídricos, em parceria e cooperação
financeira com o fundo socioambiental (FSA), mencionando, caso não haja, os motivos que impedem sua realização
ou, caso houver, que envie cópias da documentação ou dos projetos, para esclarecimentos.
REQUERIMENTO Nº 727 - Indaga ao Sr. Prefeito Municipal, com relação à questão do lixo, se pretende instalar
lixeiras fixas nas entradas da Cidade e se existe previsão para efetivar campanhas de conscientização junto a
estudantes, sobre a importância da reciclagem, mencionando quando estas providências se efetivarão ou os
motivos que as impossibilitam.
REQUERIMENTO Nº 733 - Questiona ao Sr. Chefe do Executivo sobre a prestação dos serviços pelos órgãos de
imprensa do Município, especificando quais são, o valor gasto e o tipo de serviço, enviando para esclarecimentos,
cópia dos respectivos contratos.
REQUERIMENTO Nº 743 - Objetiva que o Sr. Chefe do Executivo informe a quem cabe a fiscalização, no
Município, quanto ao cumprimento do disposto no Título IV, Capítulo IV, da Lei 2.899/2007, que dispõe sobre o
Código de Postura, sobre as medidas referentes aos animais, esclarecendo, caso não haja fiscalização, os motivos
que impedem esta ação.
REQUERIMENTO Nº 752 - Requisita informações do Sr. Chefe do Executivo a respeito das medidas que estão
sendo tomadas referente a higiene, limpeza e manutenção geral da área interna e externa (praça) da UBS “Dra.
Shirley Agda Garcia Barros”, na Vila Lídia, esclarecendo quais ou os motivos que as impedem.
REQUERIMENTO Nº 753 - Versa sobre informações do Sr. Prefeito Municipal, com relação ao Centro de Lazer do
Trabalhador “Ary Braga Rezende”, se houve reformas ou melhorias efetivadas, especificando se são realizados
exames médicos para os usuários da piscina, sobre controle e fiscalização quanto ao uso das piscinas e se há
segurança efetiva no recinto.
REQUERIMENTO Nº 782 - Questiona ao Sr. Chefe do Executivo se existe convênio firmado entre a Prefeitura e
órgão responsável por encaminhar jovens aprendizes para estágio em empresas do Município e, em havendo, que
esclareça quem presta este serviço, quais as regras e as condições para realizar o estágio e onde estão
acontecendo.
REQUERIMENTO Nº 783 - Para que o Sr. Prefeito Municipal informe quantos estagiários estão atuando nas
repartições públicas municipais, especificando, por meio de planilha, a quantidade existente por secretarias,
departamentos, órgãos e setores, aos quais estejam realizando o estágio.
REQUERIMENTO Nº 784 - Que seja oficiado aos responsáveis pelo CIEE - Centro de Integração Empresa-Escola
de Batatais, pela ADEPAB - Associação de Desenvolvimento da Educação e Preparação Profissional de Batatais e
pela ACE - Associação Comercial e Empresarial de Batatais, para que informem, a esta Casa de Leis, quantos
jovens obtiveram oportunidades de estágios no Município, nos últimos 4 anos, bem como, a quantidade dos que
foram registrados e dispensados, após completar o seu período.
REQUERIMENTO Nº 785 - Objetiva que o Sr. Chefe do Executivo informe se o Município participou das ações do
“Programa de Resíduos Sólidos Urbanos” do Governo Federal, objetivando a aquisição de caminhões
compactadores de lixo e, caso houve a participação, que envie, para esclarecimentos, os resultados obtidos ou que
aponte o que impediu tal adesão.
REQUERIMENTO Nº 786 - Indaga ao Sr. Prefeito Municipal, com relação às bombas d’água, se há projeto visando
reparos, aquisição e demais melhorias, especificando como e quando serão realizadas ou do contrário, esclarecer
os motivos, e se a falta de água é avisada para a imprensa local para a conscientização/divulgação aos munícipes
esclarecendo como é feita esta divulgação, e, quanto foi gasto com a aquisição e melhorias nas bombas em geral,
especificando se existem bombas reservas ou os motivos que impedem a aquisição destas.
REQUERIMENTO Nº 787 - Para que seja oficiado ao Presidente da ACE - Associação Comercial e Empresarial de
Batatais, Sr. José Eduardo Latuf Dau, solicitando que informe se esta Associação pretende criar parcerias com

empresas do Município para conseguir doações visando a reforma da EMEB do Centro Comunitário “Papa João
Paulo II”, no Jardim Anselmo Testa.
REQUERIMENTO Nº 789 - Que seja prorrogado, por mais 180 (cento e oitenta) dias, o prazo da Comissão
Especial, criada de acordo com o Requerimento nº 402/2017, com a finalidade de realizar estudos e levantamentos
a respeito de empresas com expectativa de se instalarem em Batatais, visando buscar meios e subsídios para
viabilizar a instalação de novas indústrias no Município.
REQUERIMENTO Nº 791 - Para que seja oficiado ao Senhor Governador do Estado de São Paulo e ao DER Departamento de Estradas de Rodagem, para que informem qual a finalidade se destinará a obra que está sendo
construída na Rodovia Estadual “Altino Arantes” - SP 351, no trecho compreendido entre as Cidades de Batatais e
Altinópolis, nas proximidades do km 39, esclarecendo, se a presente construção refere-se à instalação de uma
praça de pedágio ou de um posto de combustível, enviando, em sendo o caso, o prazo previsto para tal construção
e as devidas autorizações.
REQUERIMENTO Nº 802 - Requer que o Sr. Presidente da Câmara Municipal informe se há intenção de ampliar o
estacionamento, além da destinação de vagas para deficientes, esclarecendo como será o projeto para este fim ou
apontar o que impede essa providência.
REQUERIMENTO Nº 803 - Solicita que o Sr. Prefeito Municipal informe se a Administração tem intenção de
disponibilizar espaço, seja por meio de programas sociais nas escolas ou outros fins, visando abrigar crianças
enquanto os pais ou responsáveis realizam acompanhamento no HC - Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto.
REQUERIMENTO Nº 805 - Busca informações do Sr. Chefe do Executivo sobre a possibilidade de ter um
representante de cada Secretaria, durante a realização das Sessões Ordinárias, esclarecendo em caso negativo, o
que impede esta providência.
REQUERIMENTO Nº 810 - Visa que o Sr. Chefe do Executivo informe os motivos da não realização do Desfile de
“7 de Setembro” em nossa Cidade, esclarecendo se há gastos com a sua realização e quais são eles.
REQUERIMENTO Nº 811 - Visa que seja oficiado ao Presidente da UESB - União das Escolas de Samba de
Batatais, para que informe quais projetos vêm sendo realizados junto aos blocos e escolas de samba e as parcerias
com a Liga das Escolas de Samba visando a realização do Carnaval de Rua de Batatais em 2018.
REQUERIMENTO Nº 830 - Visa que o Sr. Chefe do Executivo informe se a Administração pretende contratar
fiscais para trabalharem prioritariamente na área da causa animal e do meio ambiente, esclarecendo quando será
efetivada esta medida ou que aponte os motivos que impedem tal providência.
REQUERIMENTO Nº 831 - Objetiva que o Sr. Chefe do Executivo informe se a Administração tem a intenção de
proibir a comercialização de animais em feiras de exposição do Município e permitir somente para a adoção desde
que seja de forma correta e consciente.
REQUERIMENTO Nº 856 - Solicita que o Sr. Chefe do Executivo informe quais os resultados obtidos com as
campanhas realizadas nas escolas do Município, visando conscientizar os alunos sobre as questões
relacionadas ao lixo e a coleta seletiva, esclarecendo, também, quais os projetos, relacionados a este tema, a
Administração tem para o ano de 2018.
REQUERIMENTO Nº 857 - Busca informação, com relação ao atendimento de pacientes agendados na rede
municipal de saúde, questionando o motivo de serem informados que a consulta é por ordem de chegada,
sendo que possuem horário marcado e se pretende mdificar este sistema, obedecendo os horários.
REQUERIMENTO Nº 858 - Para que o Sr. Chefe do Executivo informe quais serviços de manutenção serão
realizados no fosso que foi aberto no Teatro Municipal “Fausto Bellini Degani” e se este será fechado até o final
do ano, bem como que esclareça se as cortinas históricas serão recolocadas ou se haverá a aquisição de
novas.
REQUERIMENTO Nº 860 - Objetiva que o Sr. Prefeito Municipal informe, com relação à Creche Municipal
“Caricy Boareto Mansur”, construída no Jardim Mariana II, quais contratações serão realizadas, se estas serão

por meio do concurso público realizado em 2016 e caso contrário, especificar como se dará, qual a data de
inauguração e o número de funcionários que o local comportará.
REQUERIMENTO Nº 863 - Solicita que o Sr. Prefeito Municipal informe, com relação ao problema do lixo em
Batatais, quais as providências tomadas com os resíduos sólidos espalhados pelas ruas, margem de estradas,
canteiros e defronte às residências, se será realizado algum mutirão para a coleta desses resíduos, os projetos
que estão sendo desenvolvidos para a melhoria dessa situação e quais Secretarias Municipais estão
envolvidas nesta questão.
REQUERIMENTO Nº 864 - Questiona o Sr. Chefe do Executivo, com relação a novos loteamentos no
Município, se existe planejamento para a realização destes, especificando se é viável a programação de novos
lotes, sendo que Batatais precisa resolver problemas já existentes, bem como se existe planejamento para
ampliação de áreas comerciais ou até mesmo algum voltado somente para área comercial, e ainda, quais
benfeitorias já foram realizadas em loteamentos mais recentes, esclarecendo quais os trabalhos específicos e
locais onde aconteceram.
REQUERIMENTO Nº 872 - Busca informações do Sr. Prefeito Municipal sobre o custo mensal, para a
Prefeitura, de uma criança matriculada na rede de creches do Município.
REQUERIMENTO Nº 873 - Questiona o Sr. Prefeito Municipal, em relação aos prontuários dos pacientes que
são atendidos nas UBS’s, como se dá o serviço de transferência destas pastas de uma UBS para a outra,
especialmente quando ocorre a mudança de bairro dos munícipes, esclarecendo quem são os responsáveis
por levá-las até a outra unidade, e, em caso de perca/extravio, como ficará a documentação que ali constava,
quem se responsabilizará pela situação e se existe planejamento para informatizar estes prontuários.
REQUERIMENTO Nº 874 - Para que o Sr. Prefeito Municipal informe se as enfermeiras padrões, são as
responsáveis pela realização de exames nas Unidades Básicas de Saúde do Município, especialmente, os
relacionados aos de Papanicolau, esclarecendo, ainda, se as regras para a realização dos mesmos são iguais
em todas as UBS’s e se estas têm estruturas adequadas para os procedimentos, enviando, para
esclarecimentos, cópias das documentações que comprovem a legalidade que estas profissionais estão aptas
para realizarem exames.
REQUERIMENTO Nº 885 - Busca informações do Sr. Chefe do Executivo de quais os projetos de
conscientização foram desenvolvidos referentes à Campanha “Setembro Dourado”, que tem como objetivo
alertar, conscientizar e apoiar a população quanto ao câncer infanto-juvenil, esclarecendo, ainda, os casos
ocorridos no Município, nos últimos quatro anos.
REQUERIMENTO Nº 887 - Que seja prorrogado, por mais 180 (cento e oitenta) dias, o prazo da Comissão
Especial, criada de acordo com o Requerimento nº 553/2017, com a finalidade de acompanhar, estudar e
analisar a situação dos animais domésticos urbanos.
REQUERIMENTO Nº 888 - Indaga ao Sr. Prefeito Municipal se há projeto objetivando promover melhorias na
sinalização e no trânsito da Avenida dos Pupins, tais como instalação de redutores de velocidades, pinturas de
solo e placas, esclarecendo os serviços a serem realizados ou os motivos que impedem esta ação.
REQUERIMENTO Nº 902 - Indaga ao Sr. Chefe do Executivo sobre quais foram as causas que motivaram o
aumento da verba direcionada no Projeto de Lei Complementar, que dispõe sobre o Plano Plurianual do
Município, à Secretaria Municipal de Administração, especificando como e onde serão aplicados este recurso e
a base de cálculo utilizada para reajustar os valores.
REQUERIMENTO Nº 921 - Objetiva que o Sr. Chefe do Executivo informe o motivo que impede a realização do
serviço de coleta de lixo no Bairro Jardim Davi Rodrigues, esclarecendo, também, quando esta medida será
iniciada no local.
REQUERIMENTO Nº 922 - Para que o Sr. Prefeito informe se há estudos visando a abertura de concursos
públicos, para os anos de 2018 e 2019, apontando, também, o prazo para o vencimento do último concurso
realizado e se haverá prorrogação, especificando, ainda, se o realizado em 2016 prevê o Cadastro de Reserva
e, neste caso, esclarecer sobre sua validade e cargos nesta condição.

REQUERIMENTO Nº 923 - Questiona o Sr. Chefe do Executivo sobre os métodos que serão utilizados e para
quando estão previstos, visando o controle da infestação de lagartas “mandruvás” existente no canteiro central
da Avenida Waldemar Silva, no Jardim São Gabriel, apontando, ainda, quais são os órgãos responsáveis pela
fiscalização e resolução da questão.
REQUERIMENTO Nº 924 - Solicita que o Sr. Prefeito Municipal informe se há projeto visando disponibilizar
água aos proprietários de trailers, para consumo destes, implantando, para tanto, um sistema de controle e
medição para posterior pagamento da taxa de consumo, esclarecendo quando será tomada esta providência
ou o motivo que a impede.
REQUERIMENTO Nº 925 - Objetiva que o Sr. Chefe do Executivo informe, em conjunto com o responsável
pela construção do Loteamento Jardim Veneza, os tipos de materiais utilizados na rede de água (canos), na
pavimentação asfáltica e para as instalações elétricas.
REQUERIMENTO Nº 926 - Para que o Sr. Prefeito Municipal informe a quantidade de veículos que levam
pacientes para o tratamento no hemocentro de Franca-SP, bem como que esclareça em quais dias da semana
estas viagens são feitas e o número de pacientes que utilizam deste serviço.
REQUERIMENTO Nº 935 - Busca informações do Sr. Prefeito Municipal, em conjunto com a ACE - Associação
Comercial e Empresarial de Batatais, sobre a intenção de realizar em 2017 o “Natal Encantado”, em caso
afirmativo, quais ações estão sendo tomadas para tanto ou, do contrário, que especifique os motivos que
impedem esta providência.
REQUERIMENTO Nº 937 - Indaga o Sr. Prefeito Municipal se existem estudos visando a implantação de
brinquedos adaptados para crianças com deficiência nas escolas públicas e nos parques infantis da Cidade,
esclarecendo, em caso afirmativo quando e onde esta medida se efetivará ou do contrário o que impossibilita
esta ação.
REQUERIMENTO Nº 938 - Para que o Sr. Prefeito Municipal informe se a Administração tem intenção de
participar do Cadastro de Fundos Estaduais, Municipais e Distrital da Pessoa Idosa, lançado em setembro de
2017, pela Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa.
REQUERIMENTO Nº 969 - Visa que o Sr. Prefeito Municipal e o Vice-Prefeito informem quais projetos/estudos
que foram ou estão sendo realizados para a construção de uma instituição de ensino voltada para cursos
profissionalizantes de acordo com o perfil produtivo de nossa Cidade, especificando, por meio de documentos,
caso existam, as decisões e acordos obtidos em reuniões realizadas com o Presidente do FIESP com este
objetivo ou, especificações detalhadas sobre os motivos que impossibilitam esta ação.
REQUERIMENTO Nº 970 - Questiona ao Sr. Chefe do Executivo e ao Vice-Prefeito, quais estudos foram ou
estão sendo realizados para o retorno do Projeto “2° Tempo” para a Cidade, especificando quais ações estão
sendo desenvolvidas visando disponibilizar programas nos centros comunitários, esclarecendo, também, se
existe previsão para efetivar estas ações ou, do contrário, que aponte os motivos.
REQUERIMENTO Nº 977 - Questiona ao Sr. Prefeito Municipal se o Conselho Municipal de Alimentação está
ativo no Município, solicitando que encaminhe, para esclarecimentos, em caso afirmativo, o ato de nomeação
de seus membros, o valor recebido pelo Município, mensalmente, nos anos de 2016 e 2017 pelo PNAE e pelo
PNATE e se o Município recebe recursos desses Programas mesmo se o Conselho não contar com membros
nomeados, o número de alunos matriculados na rede, informado ao censo escolar do ano anterior, e a
quantidade de alunos participantes do Programa “Mais Educação”.
REQUERIMENTO Nº 978 - Questiona o Sr. Chefe do Executivo se há fiscalização quanto ao cumprimento da
Lei Municipal nº 2351/1998, a qual estabelece que as repartições públicas municipais fixem quadros constando
nomes, funções e horários de trabalho de seus funcionários, esclarecendo em caso positivo como ela é feita ou
que explique os motivos que impedem a realização de sua providência.
REQUERIMENTO Nº 979 - Indaga ao Sr. Chefe do Executivo sobre os valores e os nomes dos 300 (trezentos)
maiores devedores de IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano do Município.

REQUERIMENTO Nº 980 - Busca informações do Sr. Prefeito Municipal quanto ao nome completo, endereço,
e valores recebidos, dos beneficiários no Município do “Programa Bolsa Família” neste ano e a quantidade de
famílias desligadas do Programa.
REQUERIMENTO Nº 981 - Para que o Sr. Prefeito Municipal informe quais os valores que foram investidos,
nos anos de 2016 e 2017, no serviço de iluminação pública em Batatais, enviando, para esclarecimentos, a
comprovação mediante processo licitatório, contratos, empenho, notas fiscais e, demais documentos que
comprovem as despesas com o custeio.
REQUERIMENTO Nº 982 - Requer que o Sr. Chefe do Executivo informe quais unidades de ensino possuem
brinquedos de recreação e os tipos de brinquedos existentes.
REQUERIMENTO Nº 983 - Que o Sr. Prefeito Municipal informe, com relação à Campanha “Novembro Azul”,
quais projetos têm a Administração, se existe uma programação de visitas, visando o esclarecimento sobre a
necessidade do exame preventivo, nas comunidades carentes, se foram marcadas palestras e confeccionados
panfletos e como os postos de saúde estão trabalhando, esclarecendo se realizarão os exames.
REQUERIMENTO Nº 984 - Questiona o Sr. Prefeito Municipal se na Administração tem estudos, visando o
desenvolvimento do turismo rural, no Município, especificando quais ações serão desenvolvidas, enviando,
para esclarecimentos, cópia do projeto.
REQUERIMENTO Nº 990 - Requer que o Sr. Prefeito Municipal informe se existe a possibilidade de interditar
as ruas do Município, que estão com muitos buracos, esclarecendo, em caso negativo, o que dificulta a
realização desta ação.
REQUERIMENTO Nº 1045 - Solicita que o Sr. Chefe do Executivo informe se há previsão objetivando a
realização de melhorias na sinalização do Jardim Anselmo Testa, por meio de pintura de solo e manutenção
das placas, além de esclarecer, em caso afirmativo, quando e quais providências serão efetuadas neste
sentido.
REQUERIMENTO Nº 1046 - Que seja oficiado ao Presidente da ACE - Associação Comercial e Empresarial de
Batatais, para que informe a esta Câmara a respeito dos motivos que levaram a Instituição a divulgar vídeo
onde critica a atitude dos Vereadores, em razão da aprovação do Projeto de Lei que institui feriado o “Dia da
Consciência Negra”, usando a Tribuna desta Casa de Leis se for o caso.
REQUERIMENTO Nº 1047 - Questiona o Sr. Prefeito Municipal se há previsão para substituição dos bancos
quebrados em praças e espaços de recreação do Município, bem como que esclareça se houve parceria com
empresa pública ou privada para execução desta benfeitoria.
REQUERIMENTO Nº 1048 - Para que o Sr. Prefeito Municipal informe os nomes, com respectivos
cargos/ocupação, dos integrantes da Comissão de Licitação da Prefeitura.
REQUERIMENTO Nº 1049 - Objetiva que o Sr. Chefe do Executivo informe quantos médicos pediatras e
dentistas estão atendendo na Rede Municipal de Saúde, apontando os locais e horários de atendimento.
REQUERIMENTO Nº 1050 - Visa que o Sr. Chefe do Executivo informe se existe a possibilidade de agendar
reuniões da Secretaria de Planejamento, Obras e Infraestrutura com a população, disponibilizando um
representante por bairro esclarecendo, ainda, caso contrário, o que impossibilita esta ação.
REQUERIMENTO Nº 1051 - Requer que o Sr. Prefeito Municipal informe quem são os membros que compõem
o Conselho Deliberativo para Mobilidade Urbana do Município, descrevendo nomes, cargos e, ainda, o
funcionamento do Conselho.
REQUERIMENTO Nº 1066 - Solicita que seja prorrogado, por mais 180 (cento e oitenta) dias, o prazo da
Comissão Especial, criada de acordo com o Requerimento nº 642/2017, com a finalidade de levantar estudos e
diligências sobre o aterro sanitário, coleta de lixo e situações que envolvam o tema, em Batatais.

REQUERIMENTO Nº 1068 - Questiona o Sr. Chefe do Executivo se há estudos visando reformar, concedendo
maior vazão, e aumentar a quantidade de bueiros do Município, esclarecendo quando e como serão efetivadas
estas medidas ou que aponte os motivos que impedem tais providências.
REQUERIMENTO Nº 1069 - Solicita informações do Sr. Prefeito Municipal a respeito do sistema de drenagem
pluvial do Município, sobre a inclusão desta questão no Plano Diretor e a respeito de critérios levados em conta
para efetivar as avaliações, e, ainda, sobre a solicitação de verbas federais para sanar os problemas de
escoamento de água e bueiros.
REQUERIMENTO Nº 1072 - Visa que o Sr. Prefeito Municipal informe se a Administração realiza, por meio de
servidor municipal, o acompanhamento visando aferir o transporte e a pesagem do lixo urbano, desde a sua
coleta na Cidade de Batatais até a efetiva pesagem no local de depósito, bem como se há algum procedimento
de fiscalização sobre a pesagem e o valor relativo a cada viagem realizada, especificando, ainda, em caso
afirmativo, se o servidor assina termo de responsabilidade da veracidade das pesagens.
REQUERIMENTO Nº 1073 - Indaga ao Sr. Chefe do Executivo se há comissão formada por servidores públicos
para acompanhar o cumprimento dos contratos administrativos municipais, de duração continuada,
esclarecendo neste caso, quem são os membros ou os motivos que justificam sua inexistência .
REQUERIMENTO Nº 1074 - Requer que o Sr. Chefe do Executivo informe se a Administração realiza a tomada
anual de declaração de bens e valores dos servidores que desempenham funções que movimentam o erário
público, especificamente aqueles que compõem a Comissão de Licitação.
REQUERIMENTO Nº 1081 - Objetiva que o Sr. Chefe do Executivo informe quais melhorias a Administração
pretende realizar na Unidade Básica de Saúde “Dr. Luis Cândido Alves”, no Conjunto Habitacional Dr. Altino
Arantes, visando regularizar o escoamento de água no local e evitar infiltrações em períodos de chuva,
esclarecendo, ainda, quando pretende realizá-las.
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REQUERIMENTO Nº 1114 - Questiona o Sr. Chefe do Executivo, com relação ao Conjunto Habitacional
Antonio Romagnoli, sobre quais melhorias foram realizadas em 2017, referentes ao serviços de "tapa buracos",
escoamento de água e vazamentos de água, e quais os projetos e prazos para a Administração Municipal
solucionar estes problemas em 2018.
REQUERIMENTO Nº 1123 - Requer que o Sr. Prefeito Municipal informe se há projeto na Administração,
visando a ampliação ou a criação de uma nova incubadora de empresas, esclarecendo, em caso afirmativo,
quando será efetivada esta medida, ou, do contrário, que aponte os motivos que impedem esta providência.
REQUERIMENTO Nº 1124 - Requer que o Sr. Chefe do Executivo envie, para esclarecimentos, cópia do
relatório de gastos, das licitações e do cronograma de obras, especificando data de início e termino, relativos à
UBS localizada no Bairro Jardim São Carlos, informando, ainda, se há previsão para o início de seu
funcionamento, esclarecendo, a data prevista, ou, do contrário, que aponte os motivos.
REQUERIMENTO Nº 1125 - Objetiva que o Sr. Prefeito Municipal informe quais projetos a Administração tem
para o aterro sanitário em 2018, os valores gastos em 2017 com a empresa contratada para transportar o lixo
até Sales de Oliveira, esclarecendo se houve pedido na esfera Federal e Estadual de recursos para o mesmo,
caso positivo, enviar, para esclarecimentos, cópia dos ofícios enviados e dos projetos, especificando, também,
caso não haja possibilidade de reativá-lo, se existe outro local para a construção de um novo.
REQUERIMENTO Nº 1126 - Solicita que o Sr. Chefe do Executivo informe se estão previstas melhorias no
Terminal Rodoviário "Roberto Pimenta Marques"; na Av. Prefeito Washington Luis; na Avenida 14 de Março;
nos sanitários da Praça Cônego Joaquim Alves; na estrutura do relógio existente no pórtico instalado na
Rodovia Estadual Cândido Portinari; no Distrito Industrial "Rudolf Kamensek"; na "passarela" existente defronte
à empresa Trans-Face Transporte e na Pista de Skate "Alexandre Antonio Moisés Massarioli - Xandi",
especificando quais e quando.

REQUERIMENTO Nº 1127 - Para que o Sr. Presidente da Câmara Municipal informe quais melhorias serão
realizadas nos equipamentos de som e audiovisual do Plenário, bem como, se há projetos visando a aquisição
de um painel digital e a divulgação por meio de informativo, dos trabalhos realizados pelos Vereadores,
esclarecendo se haverá a contratação de Assessores Parlamentares e, neste caso, quando ocorrerá, ou do
contrário, que aponte os motivos.
REQUERIMENTO Nº 1128 - Busca que o Sr. Prefeito Municipal envie relatório completo do cronograma de
eventos que serão realizados em 2018, destacando os que serão realizados com recursos próprios e aqueles
que serão por meio de parcerias.
REQUERIMENTO Nº 1129 - Objetiva que o Sr. Chefe do Executivo informe quais mobilizações e ideias a
Administração tem para a realização da Campanha "Novembro Azul", de 2018, visando a conscientização da
população com relação à prevenção ao câncer de próstata.
REQUERIMENTO Nº 1130 - Para que o Sr. Chefe do Executivo envie relação, para esclarecimentos, contendo
o cronograma do serviço de "tapa buracos", a ser realizado no ano de 2018, no Município de Batatais,
especificando detalhadamente o local e o período de execução do serviço.
REQUERIMENTO Nº 1131 - Requer que o Sr. Prefeito Municipal informe se a Administração pretende realizar
levantamento sobre as ruas do Município, com bueiros entupidos e lâmpadas queimadas, classificando os
bairros que necessitam de mais atenção e, neste caso, que, envie a esta Casa de Leis, para esclarecimentos,
o cronograma para a realização desses serviços.
REQUERIMENTO Nº 1132 - Solicita informações ao Sr. Chefe do Executivo sobre projetos para realizar
melhorias físicas, estruturais e de pessoal na UPA - Unidade de Pronto Atendimento José Antonio da Silva
Neto e nas UBS do Município, enviando cópias dos mesmos para esclarecimento e especificando os serviços a
serem realizados e prazos.
REQUERIMENTO Nº 1133 - Questiona o Sr. Chefe do Executivo, através da Secretaria Municipal de
Educação, sobre projetos previstos para o ano de 2018, quanto ao assessoramento das creches e núcleos de
atendimento aos menores; programas e projetos suplementares na área educacional; políticas de erradicação
do analfabetismo; início das atividades da Creche Municipal "Caricy Boareto Mansur"; atividades de
planejamento e execução do sistema de ensino e seus subsistemas; Conselhos Municipais relativos à
Educação; políticas de estímulo à cultura educacional e à proteção do Patrimônio Histórico-Cultural ; atividades
referentes ao desenvolvimento e à administração do pessoal lotado na Secretaria; Plano Municipal de
Educação, com vivência plurianual para os trabalhos de 2018.
REQUERIMENTO Nº 1134 - Busca junto ao Sr. Prefeito Municipal informações a respeito dos projetos
previstos para o ano de 2018, referentes às questões ambientais, especialmente sobre ações preventivas e
condutas consideradas lesivas ao Meio Ambiente; loteamento que se encontra em área de zoneamento
ambiental; medidas para exigir a reparação de danos ambientais; condições para parceria com a sociedade
civil; controle urbano e ambiental da Cidade; programa de coordenação da política de prevenção do meio
ambiente, das praças, jardins, bosques, logradouros; acompanhamento e punição para casos de
desmatamento e queimadas ilegais; sobre o Plano Diretor do Município definir os limites de abastecimento de
água; ações de conscientização referentes à fauna e flora; sobre o Conselho Municipal que defenda os
patrimônios ambientais; realização de fórum sobre o meio ambiente; e se houve em 2017 e haverá em 2018
encontro de professores para implantar na literatura infanto-juvenil questões de educação ambiental.
REQUERIMENTO Nº 1135 - Solicita que o Sr. Prefeito Municipal envie, para esclarecimentos, a prestação de
contas, referente ao Concurso Público nº 001/2016, especificando o valor arrecadado com inscrições, valor
pago a banca organizadora, o nome da empresa que divulgou o Concurso e onde ocorreu a publicação e,
ainda, se ocorrerão nomeações neste ano para candidatos classificados.
REQUERIMENTO Nº 1136 - Para que o Sr. Chefe do Executivo informe se há previsão para abertura de
concursos públicos da Prefeitura Municipal de Batatais, para os anos de 2018 e 2019, apontando a validade do
último concurso e se haverá prorrogação.

REQUERIMENTO Nº 1137 - Requer que o Sr. Chefe do Executivo informe se há, no quadro de servidores da
Administração, um Engenheiro de Tráfego, especificando, em caso afirmativo, quem o ocupa, os requisitos
para investidura e suas funções, enviando cópia do ato de nomeação e do diploma de curso superior na área.
REQUERIMENTO Nº 1138 - Solicita que o Sr. Prefeito Municipal informe quantos trabalhadores compõem a
"Frente de Trabalho" instituída no Município, descrevendo nomes, funções, qualificação, período de contrato e
o local onde estão desempenhando suas atividades.
REQUERIMENTO Nº 1139 - Visa que o Sr. Chefe do Executivo informe, com relação a novos loteamentos no
Município, se existe planejamento e quais, se seriam viáveis, as melhorias que serão implementadas; se terão
também áreas comerciais ou se algum será voltado somente para esta área; quais benfeitorias já foram
realizadas em loteamentos desde o início desta gestão.
REQUERIMENTO Nº 1167 - Indaga ao Sr. Chefe do Executivo sobre a implantação de projetos sociais no
Centro Comunitário do Conjunto Habitacional Geraldo Ferraz de Menezes, bem como, sobre a realização de
reforma geral e melhorias no referido local, especificando quais serão, ou do contrário os motivos que as
impedem.
REQUERIMENTO Nº 1168 - Questiona o Sr. Prefeito Municipal sobre o processo de regularização dos imóveis
do Conjunto Habitacional Deputado Geraldo Ferraz de Menezes, mais precisamente quanto à documentação
e/ou inadimplência dos pagamentos, esclarecendo, ainda quais se encontram em situação irregular, o motivo e
os que apresentam débitos.
REQUERIMENTO Nº 1172 - Solicita que o Sr. Prefeito Municipal informe se a Administração tem intenção de
reformar a guarita no Conjunto Habitacional Deputado Geraldo Ferraz de Menezes, bem como de colocar
novamente um portão para entrada e saída de veículos e um social para acesso dos visitantes e moradores,
esclarecendo, quando estas providências serão realizadas ou, do contrário, o que as impedem.
REQUERIMENTO Nº 1173 - Indaga ao Sr. Chefe do Executivo se existe previsão de aumentar as vagas de
estacionamento de motocicletas no Município, em especial na área central, esclarecendo, em caso afirmativo,
quando será efetivada esta medida, ou, do contrário, que aponte os motivos.
REQUERIMENTO Nº 1174 - Requisita informações do Sr. Chefe do Executivo sobre quantas empresas se
instalaram no Município nos últimos cinco anos e quantas encerraram suas atividades.
REQUERIMENTO Nº 1175 - Para que o Sr. Presidente da Câmara Municipal informe se há intenção de adotar
o sistema de "assinatura eletrônica" e de envio, em formato digital, das proposituras parlamentares,
esclarecendo para quando está previsto ou, do contrário, especificar o que tem dificultado esta ação.
REQUERIMENTO Nº 1183 - Visa que o Sr. Chefe do Executivo informe se existe programação visando
agendar reuniões da Secretaria de Planejamento, Obras e Infraestrutura com a população, esclarecendo,
ainda, caso contrário, o que impossibilita esta ação.
REQUERIMENTO Nº 1184 - Questiona o Sr. Chefe do Executivo se este ano serão feitos os repasses
atrasados às entidades desde 2016, esclarecendo, ainda, qual a situação, com relação às verbas às entidades
para 2018, se haverá repasses, especificando os motivos, caso contrário.
REQUERIMENTO Nº 1185 - Requer que o Sr. Prefeito Municipal informe se há previsão para substituição dos
bancos e brinquedos quebrados em praças e espaços de recreação do Município, encaminhando, para
esclarecimentos, o cronograma de serviço, bem como que esclareça se houve parceria com empresa pública
ou privada para execução.
REQUERIMENTO Nº 1186 - Requisita informações ao Sr. Chefe do Executivo sobre a implantação de
calçadas na Avenida Ayrton Senna, no trecho entre o Residencial Batatais House Service e o Loteamento
Jardim Veneza, esclarecendo quando será efetivada esta medida, enviando ainda, para esclarecimentos, cópia
do projeto ou, do contrário, que aponte os motivos que impedem tal providência.

REQUERIMENTO Nº 1200 - Para que o Sr. Presidente da Câmara Municipal informe se há projeto visando
disponibilizar a todos os Vereadores as respostas do Executivo aos Requerimentos aprovados, em arquivo no
formato digital, esclarecendo, em caso afirmativo, como e quando será efetivada esta ação ou, do contrário,
que aponte os motivos que impedem tal providência.
REQUERIMENTO Nº 1201 - Busca que seja oficiado à Diretoria do IAMSPE - Instituto de Assistência Médica
ao Servidor Público Estadual, solicitando que informe os motivos que levaram ao cancelamento do
convênio/contrato com a Santa Casa de Misericórdia e Asilo dos Pobres de Batatais, suspendendo o
atendimento aos servidores públicos estaduais, enviando, ainda, os documentos que embasaram esta ação e
esclarecendo quando pretende retomar esse atendimento.
REQUERIMENTO Nº 1207 - Visa que o Sr. Chefe do Executivo informe quantos batataenses aguardam na lista
de espera por atendimento no Hospital das Clínicas em Ribeirão Preto, enviando, para esclarecimentos, cópia
desta listagem contendo data de entrada do pedido e as especialidades.
REQUERIMENTO Nº 1211 - Objetiva que o Sr. Chefe do Executivo informe o motivo da Administração realizar
o desconto, em folha de pagamento, de empréstimos, plano de saúde, entre outros serviços, de alguns
servidores municipais, sabendo-se que não há o repasse deste dinheiro às instituições que prestam esses
serviços, esclarecendo, ainda, quando e como pretende regularizar esta situação.
REQUERIMENTO Nº 1220 - Para que o Sr. Prefeito Municipal informe se será realizada limpeza na área verde
localizada no inicio da Avenida Prefeito Washington Luís, bem como, se existe projeto visando definir local fixo
para a realização da feira-livre que acontece na Avenida, esclarecendo quando pretende realizar tais ações, ou
os motivos que as impedem.
REQUERIMENTO Nº 1233 - Indaga o Sr. Chefe do Executivo sobre médicos pediatras e quantos dentistas vão
atender na Rede Municipal de Saúde em 2018, apontando o nome dos profissionais, os locais e horários de
atendimento.
REQUERIMENTO Nº 1234 - Objetiva que o Sr. Prefeito Municipal informe quais melhorias pretende realizar, na
Unidade Básica de Saúde "Dr. Luis Cândido Alves", localizada no Conjunto Habitacional Dr. Altino Arantes,
visando regularizar o escoamento de água no local e evitar constantes inundações, esclarecendo, ainda,
quando pretende realizá-las.
REQUERIMENTO Nº 1263 - Solicita que o Sr. Chefe do Executivo informe, a respeito das farmácias
municipais, os custos operacionais, quantos estabelecimentos abrigam essas farmácias no Município e onde
estão instalados, os valores gastos com aluguel e com pessoal, quanto foi gasto com a compra de
medicamentos em 2017 e a previsão orçamentária para o ano de 2018.
REQUERIMENTO Nº 1286 - Objetiva que o Sr. Prefeito Municipal informe os motivos que impedem a
realização de concurso público para a contratação de um bibliotecário, para exercer atividade na Biblioteca
Municipal "Dr. Altino Arantes".
REQUERIMENTO Nº 1288 - Visa que o Sr. Chefe do Executivo informe para quando está prevista a limpeza da
parte externa da UBS "João Lellis", no Parque Nova Alvorada, esclarecendo o que dificulta esta providência.
REQUERIMENTO Nº 1289 - Busca que o Sr. Prefeito Municipal informe quando será reparado o vazamento de
água que vem ocorrendo nos Bairros Jardim São Carlos e Jardim Elisa, principalmente no cruzamento das
Ruas Hugo Fiocco e Amadeu Tassinari.
REQUERIMENTO Nº 1290 - Indaga o Sr. Chefe do Executivo onde são investidos os valores arrecadados por
meio do IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano, bem como que esclareça os valores já arrecadados e as
dívidas dos contribuintes até março de 2018.
REQUERIMENTO Nº 1295 - Requer que o Sr. Prefeito Municipal informe se a Secretaria Municipal de Saúde
possui em estoque bomba de insulina, esclarecendo, também, se a falta desta se deve a algum problema
jurídico ou de ausência de recursos financeiros para a reposição, bem como, que especifique quais ações
serão tomadas com relação ao problema em questão.

REQUERIMENTO Nº 1313 - Solicita que o Sr. Prefeito Municipal informe se a Administração Municipal
pretende realizar, em conjunto com as ONG´s que cuidam de animais domésticos (pet´s), projeto objetivando a
disponibilização de local para a realização de eventos, com espaço destinado para o convívio, entretenimento e
socialização dos animais, esclarecendo ainda, neste caso, quando e como será efetivada esta ação, ou
apontar os motivos que impedem esta iniciativa.
REQUERIMENTO Nº 1314 - Objetiva que o Sr. Chefe do Executivo informe se pretende realizar estudos
visando efetuar um levantamento, em 2018, sobre os locais onde há necessidade de colocar mais lixeiras fixas
na Cidade, repondo aquelas que foram quebradas ou danificadas, esclarecendo em caso afirmativo quando tal
atividade se efetivará e se as imediações do Lago Artificial "Ofélia Borges Silva Alves" será beneficiada com
mais lixeiras.
REQUERIMENTO Nº 1315 - Solicita informações ao Sr. Prefeito Municipal sobre o cronograma dos serviços de
limpeza das áreas públicas, como praças, parques, vias públicas, recintos, escolas e creches, no primeiro
semestre de 2018.
REQUERIMENTO Nº 1316 - Requisita informações ao Sr. Prefeito Municipal, com relação à questão do lixo, se
pretende instalar lixeiras fixas nas vias de acesso à Cidade, no ano de 2018, e se existe previsão para efetivar
campanhas de conscientização junto aos estudantes, sobre a importância da reciclagem e a correta separação
do lixo, mencionando quando estas providências se efetivarão ou, do contrário, os motivos que as
impossibilitam.
REQUERIMENTO Nº 1319 - Requisita informações ao Sr. Prefeito Municipal sobre as ações presentes, bem
como se há projetos para 2018, para a manutenção das águas do Lago Artificial "Ofélia Borges Silva Alves",
encaminhando-o para esclarecimentos, e que informe como é realizada a limpeza, bem como a fiscalização e
o monitoramento de segurança do local.
REQUERIMENTO Nº 1320 - Solicita que o Sr. Prefeito Municipal informe se há projetos voltados para a
realização de melhorias no Centro Náutico "Engenheiro Carlos Zamboni", focados na recreação e estrutura do
local, como quiosques, banheiros, toboáguas, e, em caso afirmativo, enviar à Câmara Municipal cópias do
projeto, constando as benfeitorias que serão realizadas, ou os motivos que impedem a sua realização.
REQUERIMENTO Nº 1321 - Visa que o Sr. Chefe do Executivo informe sobre os projetos para a "Festa do
Leite de Batatais", esclarecendo, ainda, se será realizada pela Prefeitura Municipal ou através de parceria
particular.
REQUERIMENTO Nº 1324 - Objetiva que seja oficiado ao Secretário do Meio Ambiente do Estado de São
Paulo e ao Diretor da CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo solicitando informações sobre
o Aterro Sanitário de Batatais, no que se refere às notas baixas que recebeu, as notificações à Prefeitura,
motivos do fechamento, multas, motivos que impedem a reabertura, caminhos a percorrer para o
funcionamento, abrigar resíduos sólidos, e ainda se o Prefeito Municipal tem buscado orientações para colocálo em funcionamento, se tem acompanhado a situação do caso do "antigo lixão", e se procede a informação de
que o lixo doméstico poderia ser depositado naquele aterro.
REQUERIMENTO Nº 1325 - Indaga o Sr. Chefe do Executivo sobre quais são os projetos esportivos voltados
para as áreas infantis e juvenis do Município, e se o Município se cadastrou, junto ao Governo Federal, para o
Programa "Brincando com Esporte 2018".
REQUERIMENTO Nº 1357 - Requer que o Sr. Chefe do Executivo informe, com relação às consultas médicas
agendadas na Rede Municipal de Saúde, os motivos alegados e os critérios adotados pelos médicos e demais
profissionais para desmarcar consultas de última hora, também, no caso da falta destes profissionais, qual o
procedimento adotado com os pacientes que necessitam de atendimento com urgência, e o que tem dificultado
a contratação de médicos ginecologistas para atenderem nas UBS's em maior escala de trabalho.
REQUERIMENTO Nº 1358 - Visa que o Sr. Chefe do Executivo informe o que impede a Administração de
responder as proposituras dos Senhores Edis aprovadas na Câmara Municipal, bem como que esclareça
quando pretende normalizar esta questão.

REQUERIMENTO Nº 1359 - Indaga o Sr. Chefe do Executivo se há previsão para melhorar a iluminação, com
a substituição de lâmpadas queimadas e a colocação de mais postes com braços de luz no canteiro central da
Avenida Prefeito Washington Luis, esclarecendo quando será executado este serviço ou, do contrário, o que
impossibilita esta medida.
REQUERIMENTO Nº 1366 - Requer que o Sr. Prefeito Municipal envie cópias da licitação, contendo o nome da
empresa responsável e o valor gasto com a implantação do novo semáforo no cruzamento da Avenida Doutor
Oswaldo Scatena com a Rua Marechal Deodoro, no Centro, bem como que informe se há projetos para a
implantação daquele tipo de semáforo em outros pontos do Município, esclarecendo, em caso afirmativo, os
locais pretendidos.
REQUERIMENTO Nº 1373 - Questiona o Sr. Chefe do Executivo quando serão substituídos os bebedouros
existente nas Unidades Básicas de Saúde de Batatais, em especial no Centro de Saúde "Dr. José de Mello
Silva" e na UBS "Dr. José Vinícius de Figueiredo Moura", no Bairro Vila Cruzeiro, especificando, ainda, o que
impossibilitou esta ação até o presente momento.
REQUERIMENTO Nº 1374 - Objetiva que o Sr. Chefe do Executivo e a empresa responsável pelo
estacionamento rotativo denominado "Área Azul", informem a respeito das vagas reservadas para idosos e
pessoas com deficiência, se há projetos em 2018 visando limitar o tempo de permanência máxima, qual a
quantidade mínima exigida por Lei de vagas reservadas nos estacionamentos, se há possibilidade de ter
fiscalização mais efetiva, se o Município tem o poder para fiscalizar e penalizar quem não respeita essas
vagas, esclarecendo como é realizada esta ação, se há estudos para aumentar o número de vagas e, em caso
afirmativo, quais medidas pretendem adotar ou, que aponte os motivos que impedem tal providência.
REQUERIMENTO Nº 1375 - Busca que o Sr. Chefe do Executivo informe a quem pertence a propriedade do
imóvel localizado na Rua Pedro Martins de Barros, número 260, esclarecendo se há a previsão para notificação
do proprietário, para que efetue a devida limpeza e a retirada dos caminhões e equipamentos ali depositados.
REQUERIMENTO Nº 1376 - Indaga o Sr. Prefeito Municipal se existe a intenção de instalar telas ou outro
sistema que impeça a entrada de pombos na cantina da Creche "Profª. Laurinda Marques Riul", localizada no
Jardim São Carlos, esclarecendo quando será efetivada esta medida ou que aponte os motivos que impedem
tal providência.
REQUERIMENTO Nº 1401 - Objetiva que o Sr. Chefe do Executivo informe se Batatais foi cadastrada no
Sistema Banco de Preço em Saúde, esclarecendo quando foi efetivada esta medida ou que aponte os motivos
que impedem tal providência.
REQUERIMENTO Nº 1413 - Objetiva que o Sr. Chefe do Executivo informe se a Administração pretende
oferecer cursos preparatórios para concursos públicos, esclarecendo quando será efetivada esta medida ou,
em caso negativo, que aponte os motivos que dificulta esta ação.
REQUERIMENTO Nº 1423 - Solicita que seja prorrogado por mais 180 (cento e oitenta) dias, o prazo da
Comissão Especial, criada de acordo com o Requerimento nº 553/2017, com a finalidade de acompanhar,
estudar e analisar a situação dos animais domésticos urbanos.
REQUERIMENTO Nº 1425 - Visa que o Sr. Chefe do Executivo informe se consta no cronograma de serviços
da Administração a implantação de sinalização de solo e por meio de placas em todos os locais do Município
onde seja necessário, esclarecendo, em caso afirmativo, quando estas providências serão efetivadas ou, do
contrário, os motivos que as impedem.
REQUERIMENTO Nº 1426 - Indaga ao Sr. Chefe do Executivo se já foi instalada alguma farmácia no Centro
de Saúde Escola "Dr. Angelo Marcolini", situado no Bairro Castelo, esclarecendo, no caso de ter sido
desativada, os motivos e, em caso de pleno funcionamento, se existe algum medicamento em falta, apontando
a razão, bem como que mencione quem é o responsável por fornecer medicamentos ao Centro de Saúde.
REQUERIMENTO Nº 1429 - Requer que o Sr. Prefeito Municipal esclareça se a Administração concede auxílio
financeiro a estudantes que residem em Batatais e cursam ensino superior em outra cidade, esclarecendo em

caso afirmativo, como funciona este projeto ou, do contrário, que especifique o que dificulta uma medida neste
sentido.
REQUERIMENTO Nº 1450 - Solicita a realização de Audiência Pública nesta Casa de Leis visando debates a
respeito da situação do Detran no Município de Batatais.
REQUERIMENTO Nº 1472 - Que seja prorrogado, por mais 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, o prazo
da Comissão Especial, criada de acordo com o Requerimento nº 402/2017, com a finalidade de realizar
estudos e levantamentos a respeito de empresas com expectativa de se instalarem no Município de Batatais.
REQUERIMENTO Nº 1474 - Visa que o Sr. Prefeito Municipal informe, a respeito do pagamento de honorários
dos médicos que trabalham em regime de sobreaviso, se há salários atrasados, e neste caso, que envie, para
análises, relatório contendo os respectivos meses/ano, valores e o cronograma previsto para o devido
pagamento, também quais os motivos que justificam os atrasos, e se foram realizados os pagamentos dos
atrasados referentes à gestão anterior, e em caso contrário, que informe quando pretende efetivar este
pagamento.
REQUERIMENTO Nº 1475 - Solicita que o Sr. Prefeito Municipal informe os pressupostos legais que
justificaram a transferência da responsabilidade com a iluminação pública do Município, da CPFL - Companhia
Paulista de Força e Luz, para a Prefeitura Municipal, especificando as medidas adotadas pela Administração
para evitar esta ação e os motivos de não terem sido aceitas, bem como, que envie, para esclarecimentos, o
relatório mensal dos gastos com este serviço, referentes aos últimos 3 (três) anos.
REQUERIMENTO Nº 1476 - Busca que o Sr. Chefe do Executivo informe se a Administração buscou
informações junto à CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz, sobre os motivos que levaram às constantes
quedas de energia, ocorridas no último final de semana do mês de março, no Bairro Riachuelo, especificando,
caso positivo quais foram as justificativas apresentadas ou, em caso negativo, especificar os motivos que
impediram o Executivo Municipal de averiguar, junto àquela concessionária, o problema ocorrido.
REQUERIMENTO Nº 1482 - Busca que o Sr. Chefe do Executivo informe se existe o interesse da
Administração em ceder um local para a instalação de uma nova antena, para implantação do Programa
"Internet Para Todos", do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, esclarecendo, em caso
afirmativo, quais ações foram tomadas neste sentido ou, do contrário, que aponte os motivos.
REQUERIMENTO Nº 1484 - Para que o Sr. Prefeito Municipal informe quais foram as reformas realizadas na
UPA - Unidade de Pronto Atendimento "José Antônio da Silva Neto (Zé da Farmácia)" nos últimos dois anos.
REQUERIMENTO Nº 1488 - Busca que o Sr. Chefe do Executivo informe se a Administração tem a intenção
de implantar "calçadão comercial" em Batatais, esclarecendo, em caso positivo para quando está prevista esta
iniciativa e onde será efetivada esta medida ou, do contrário, que aponte os motivos.
REQUERIMENTO Nº 1489 - Visa que o Sr. Chefe do Executivo informe como é a estrutura organizacional do
Setor de Recursos Humanos da Administração, se em cada setor possui uma seção de RH independente que
transmite as informações ao setor de RH central, esclarecendo, ainda, como são repassadas as informações
quanto a este assunto ao Sr. Prefeito Municipal, especificando a periodicidade e quem efetua este serviço.
REQUERIMENTO Nº 1490 - Para que o Presidente desta Casa de Leis informe, a respeito das obras de
reforma realizadas no prédio da Câmara, quais são as melhorias previstas no contrato, o que já foi realizado, a
previsão para término das obras e, ainda, se houve alguma situação controversa na execução dos serviços.
REQUERIMENTO Nº 1491 - Indaga o Sr. Prefeito Municipal se a Administração tem intenção de realizar
melhorias nas dependências da Praça Nossa Senhora Aparecida, no Centro, esclarecendo quais e para
quando estão previstas ou o que impossibilita a efetivação dos serviços, informando, também, quais melhorias
foram realizadas no local nos últimos dois anos.
REQUERIMENTO Nº 1503 - Questiona o Sr. Chefe do Executivo se existe em Batatais o PSE - Programa
Saúde na Escola e, em caso afirmativo, que esclareça como é desenvolvido, desde quando, a faixa etária que
participa do mesmo, quais Secretarias e Departamentos estão envolvidos e se estes trabalham em conjunto.

REQUERIMENTO Nº 1504 - Requer que o Sr. Prefeito Municipal informe se existe um roteiro turístico oferecido
aos turistas que visitam Batatais, esclarecendo em caso afirmativo, quais foram os elementos essenciais para o
seu planejamento e a estrutura de custos, enviando, para esclarecimentos, uma via deste ou, caso não exista,
que informe o que impossibilita a sua efetivação.
REQUERIMENTO Nº 1514 - Questiona o Sr. Chefe do Executivo quando foi municipalizada a EMEB "Padre
Benito de Uriarte Erbastrain", se existe projeto ou programa, a nível Federal ou Estadual, disponibilizando
recursos para melhorias em escolas municipais, esclarecendo, em caso afirmativo, quais são e se a
Administração pretende buscá-los.
REQUERIMENTO Nº 1515 - Objetiva que o Sr. Prefeito informe se há projetos de melhorias na EMEB "Padre
Benito de Uriarte Erbastrain", nas seguintes áreas: rede de internet; troca das lâmpadas e da fiação elétrica;
construção de nova biblioteca ou ampliação da atual; material didático e pedagógico; elevação dos muros, ou
instalação de cercas; recursos para construção de parque infantil; aquisição de equipamentos para sala de
informática; reforma geral do prédio; contratação de caseiro/zelador para o local; instalação de forros no pátio;
e aquisição de cadeiras para sala de artes.
REQUERIMENTO Nº 1520 - Busca que o Sr. Prefeito Municipal informe se consta no cronograma da
Administração, a implantação de sinalização de solo e por meio de placas, estabelecendo parada obrigatória,
nos cruzamentos da Rua Doutor Vila Nova, localizada no Bairro Riachuelo, esclarecendo quando será
efetivada esta medida ou os motivos que impedem tal providência.
REQUERIMENTO Nº 1521 - Objetiva que o Sr. Prefeito Municipal informe se será implantado sistema de
segurança no Centro Náutico "Engenheiro Carlos Zamboni", esclarecendo, em caso afirmativo, que tipo de
ações serão tomadas e quando ou, em caso negativo, o que impede a realização desta medida.
REQUERIMENTO Nº 1522 - Para que o Sr. Presidente da Câmara Municipal informe, em conjunto com a
Direção Administrativa, se existe a intenção de disponibilizar cursos de capacitação aos estagiários, voltados
para as áreas acadêmicas ou técnicas em que os mesmos estão estagiando, esclarecendo, em caso negativo,
os motivos que impossibilitam esta ação.
REQUERIMENTO Nº 1523 - Objetiva que o Presidente desta Casa de Leis informe os motivos que impedem o
cumprimento da Resolução nº 264/03, que dispõe sobre a criação, no âmbito da Câmara Municipal de Batatais,
do "Programa da Cidadania", que institui o Parlamento Jovem Batataense.
REQUERIMENTO Nº 1525 - Para que o Sr. Chefe do Executivo informe o nome da empresa que aplicará o
próximo concurso público da Prefeitura Municipal de Batatais, conforme anunciado pelo Prefeito na imprensa
local, enviando, para esclarecimentos, cópia da licitação para contratação da empresa e a planilha de gastos
previstos com este concurso.
REQUERIMENTO Nº 1557 - Visa que o Sr. Chefe do Executivo informe, a respeito dos estagiários que
trabalham na Prefeitura de Batatais, o valor pago a cada um; se é firmado convênio com eles; se são indicados
por programa de estágio; se há casos de estagiários não remunerados e em caso afirmativo, quantos;
REQUERIMENTO Nº 1558 - Busca que o Sr. Chefe do Executivo informe se há projetos na Administração
visando melhorar a segurança aos pedestres, no entorno do córrego, bem como para a construção de uma
pista ampla para caminhadas e corridas, na Avenida Prefeito Washington Luis, esclarecendo para quando
estão previstos ou, do contrário, que aponte os motivos que impedem sua realização.
REQUERIMENTO Nº 1559 - Questiona o Sr. Chefe do Executivo quais projetos foram desenvolvidos no mês
de abril, referente à Campanha "Abril Laranja", mês de prevenção da crueldade contra os animais,
esclarecendo, ainda, como foram realizados.
REQUERIMENTO Nº 1566 - Objetiva que o Sr. Chefe do Executivo informe quais foram os motivos de não
haver a presença do Senhor Prefeito e Vice Prefeito, bem como dos representantes dos setores de
Administração Pública, Economia, Recursos Humanos e Contabilidade na última Audiência Pública realizada
nesta Casa de Leis, com intuito de discutir assuntos referentes a situação do Detran em Batatais.

REQUERIMENTO Nº 1567 - Busca que o Sr. Prefeito Municipal informe o motivo da diferença de informações
referente ao convênio firmado com o Ministério das Cidades, que diz respeito às obras de recapeamento
asfáltico em vias públicas do Município de Batatais, onde o valor descrito no portal dos convênios do Governo
Federal é diferente daquele constante na placa afixada pela Administração.
REQUERIMENTO Nº 1568 - Objetiva que seja oficiado a ACE - Associação Comercial e Empresarial de
Batatais, solicitando que informe quais foram as empresas que se instalaram no Município, de 2017 até o
presente momento, bem como as que encerraram suas atividades neste período, considerando as de pequeno,
médio e grande porte.
REQUERIMENTO Nº 1569 - Requer que o Sr. Prefeito Municipal informe se a Administração tem intenção de
disponibilizar mais ônibus ou outros meios de transporte para levar pacientes ao Hospital das Clínicas da
Cidade de Ribeirão Preto, especificando quais os projetos para tanto ou, caso contrário, que aponte o que
impede esta providência.
REQUERIMENTO Nº 1570 - Requisita informações ao Sr. Chefe do Executivo sobre a questão da obesidade,
com relação às ações políticas municipais, campanhas de conscientização e quantidade de pacientes tratados
mensalmente, estimativa referente à obesidade infantil, inquéritos municipais domiciliares, ações nas escolas e
unidades básicas de saúde, e sobre o cumprimento da Lei Federal que determina que, no mínimo, 30% do
orçamento do programa nacional de alimentação escolar deva ser usado para a compra de alimentos frescos,
cultivados pela agricultura familiar local.
REQUERIMENTO Nº 1571 - Questiona o Sr. Chefe do Executivo se foi regularizado e como vem sendo o
funcionamento do serviço de transporte por meio do aplicativo Uber em Batatais, esclarecendo, ainda, se a
Administração tem ciência de que este aplicativo pode estar sendo utilizado na clandestinidade, bem como as
providências que foram e as que serão tomadas.
REQUERIMENTO Nº 1572 - Requer que o Sr. Prefeito Municipal informe se a Administração já procedeu a
devolução dos R$ 565 mil reais, referentes à verba do Governo Federal, destinada ao Município, para realizar
as obras antienchentes na Avenida 14 de Março, esclarecendo ainda, o motivo de ter que proceder a essa
devolução e como ficará a questão daquela Avenida no tocante as frequentes enchentes que acometem o
local.
REQUERIMENTO Nº 1574 - Para que o Sr. Chefe do Executivo informe, com relação à "Festa do Leite" de
2018, a estimativa do valor a ser gasto com a realização geral do evento, a despesa estimada com os shows,
quais entidades serão beneficiadas para utilizar o espaço para estacionamento, se foi feita licitação para
aquisição de bebidas, bem como se houve parceria e/ou patrocínio com empresas privadas, especificando-as.
REQUERIMENTO Nº 1575 - Para que o Sr. Chefe do Executivo informe se há projetos voltados para a
realização do "Natal Encantado" em 2018 e, em caso afirmativo, que os encaminhe para esclarecimento.
REQUERIMENTO Nº 1576 - Objetiva que o Sr. Prefeito Municipal informe quais melhorias a Administração
pretende realizar na pista do Sambódromo "Carlos Henrique Cândido Alves", destacando, inclusive, sobre a
iluminação e pintura do local.
REQUERIMENTO Nº 1577 - Requer que o Sr. Chefe do Executivo envie, para esclarecimento, relação
contendo a remuneração mensal dos servidores efetivos e comissionados ativos da municipalidade, retroativas
a janeiro de 2017 até o presente momento, constando horas-extras, gratificações, quinquênios,
aprimoramentos, entre outros, ou seja, a remuneração bruta do servidor no mês com todas as vantagens e
benefícios recebidos, assim como o local de trabalho e carga o horária de todos.
REQUERIMENTO Nº 1578 - Solicita informações ao Sr. Prefeito Municipal se existe comissão devidamente
constituída, com o objetivo de avaliar os servidores em estágio probatório nesta municipalidade, esclarecendo,
neste caso, quem são os integrantes, bem como os critérios, instrumentais e datas em que são realizadas as
devidas verificações.

REQUERIMENTO Nº 1595 - Busca que o Sr. Prefeito Municipal informe, com relação à matéria veiculada no
semanário "O Jornal", em 07 de maio de 2018, intitulada "Prefeitura de Batatais continua sem cumprir Lei de
Acesso a Informação recursos de despesas de viagens não são lançados no Portal da Transparência desde o
ano passado; Vereadores não cumprem a função de fiscalização'', quais são os motivos que impedem de
serem lançadas no "Portal da Transparência" as mencionadas despesas e quando pretende regularizar esta
situação.
REQUERIMENTO Nº 1610 - Busca que o Sr. Chefe do Executivo informe, a respeito do Aeroporto Municipal
"Comandante Jorge Luiz Dima", se há projetos para melhorias, esclarecendo quais são e para quando estão
previstas e, ainda, se a pista de decolagem é compatível aos aviões que ali circulam, se o Aeroporto recebe
aviões de pequeno porte de outras localidades, quando foi realizada a última reforma e quais foram as
melhorias, bem como quem são os responsáveis pelo local.
REQUERIMENTO Nº 1611 - Indaga o Sr. Prefeito Municipal se existem projetos para reforma dos prédios em
desuso localizados na área da antiga Febem, esclarecendo quando será efetivada esta medida ou, do
contrário, que aponte os motivos que impedem tal providência.
REQUERIMENTO Nº 1612 - Objetiva que o Sr. Chefe do Executivo informe quais melhorias foram feitas na
Geriatria do Município, bem como que esclareça se há intenção de aumentar as vagas ou construir um novo
local para esta especialidade.
REQUERIMENTO Nº 1618 - Busca que o Sr. Prefeito Municipal informe quais medidas foram ou serão
tomadas visando sanar o problema que vem acontecendo com relação às enxurradas na Rodovia Estadual Rio
Negro e Solimões, que adentram à Avenida Engenheiro Carlos Leonel Zaparolli, esclarecendo, também, se há
sistema de drenagem para o local, se o declive do asfalto foi projetado da maneira correta, que envie, para
esclarecimentos, os projetos atuais e futuros para o local, caso existam.
REQUERIMENTO Nº 1623 - Solicita do Sr. Prefeito Municipal que envie, para esclarecimentos, a relação de
gastos com o serviço de troca de lâmpadas no Município, no corrente ano, especificando, os lugares em que o
serviço foi realizado, enviando, também, o planejamento para o segundo semestre de 2018, com o cronograma
completo, contendo possíveis valores que serão gastos e os locais.
REQUERIMENTO Nº 1624 - Busca que o Sr. Chefe do Executivo envie a esta Casa Legislativa, para
esclarecimentos, relatório contendo as melhorias programadas e que ainda não foram realizadas no Lago
Artificial "Ofélia Borges Silva Alves", bem como, as que foram realizadas até o presente momento.
REQUERIMENTO Nº 1666 - Objetiva que seja oficiado ao Presidente da ACE - Associação Comercial e
Empresarial de Batatais, buscando informações sobre a quantidade de pessoas com deficiência empregadas
no comércio de Batatais, bem como, se existe alguma forma de incentivo aos empresários, para que haja a
contratação destes profissionais, especificando, em caso afirmativo, quais são e métodos usados.
REQUERIMENTO Nº 1667 - Objetiva que o Sr. Prefeito Municipal informe se foram realizadas melhorias
internas e externas nos Centros Comunitários "Mariângela Marcolini Gomes" no Bairro Riachuelo, "Miguel
Soriani" no Bairro São José, "Papa João Paulo II" no Bairro Jardim Anselmo Testa e "Professora Maria do
Carmo Abeid Mello" no Conjunto Habitacional Francisco Pupim, nos anos de 2017 e 2018, esclarecendo, em
caso afirmativo, quais, ou do contrario, se existe projeto para tanto.
REQUERIMENTO Nº 1668 - Objetiva que o Sr. Prefeito Municipal informe se a Administração responde
perante o Ministério Público ou algum órgão Judicial, em razão de incidentes ocorridos durantes eventos
municipais, enviando, em caso afirmativo, a documentação referente a esses incidentes e até mesmo das
ações, posicionando-nos sobre a atual situação.
REQUERIMENTO Nº 1669 - Para que o Sr. Chefe do Executivo envie a Câmara, após a realização da "43ª
Festa do Leite de Batatas, para esclarecimentos, a prestação de contas relativa ao evento, detalhando os
valores efetivamente executados, quanto aos gastos e as arrecadações.
REQUERIMENTO Nº 1671 - Solicita que o Sr. Prefeito Municipal informe, referente ao ônus financeiro
adquirido pela Administração para a realização do Carnaval de 2018, se toda a dívida foi quitada, caso

contrário, especificar quais ainda existem, se foi repassado para as escolas de samba e blocos carnavalescos,
o valor das verbas destinadas a elas, bem como quais os preparativos para a realização do Carnaval de 2019,
especificando ainda, se haverá liberação para o tradicional carnaval de marchinhas.
REQUERIMENTO Nº 1679 - Solicita que o Sr. Chefe do Executivo informe, a respeito da retirada dos veículos
em estado de abandono, das vias do Município, quais são os procedimentos, a destinação dos veículos que
não forem retirados pelos proprietários, as penalidades aplicadas e, em caso de impossibilidade de
identificação do proprietário ou placa do veículo, os procedimentos adotados.
REQUERIMENTO Nº 1680 - Visa que o Sr. Prefeito Municipal informe se há projetos visando o retorno do
desfile da "Festa do Leite" de Batatais em 2019, esclarecendo se haverá parcerias para realização do mesmo
ou que aponte os motivos que impedem tal providência.
REQUERIMENTO Nº 1689 - Objetiva que seja prorrogado, por mais 180 dias, o prazo da Comissão Especial,
criada de acordo com o Requerimento nº 642/2017, com a finalidade de levantar estudos e diligências sobre o
aterro sanitário, coleta de lixo e situações que envolvam o tema, no Município de Batatais.
REQUERIMENTO Nº 1700 - Questiona o Sr. Chefe do Executivo os motivos que fizeram com que a Ciretran de
Batatais tivessem parte de seus serviços desativados na data de 03 de julho de 2018, especificando quais
atendimentos ainda serão feitos na Cidade e onde será instalada a mesma.
REQUERIMENTO Nº 1703 - Questiona o Sr. Prefeito Municipal o gasto geral para custear a manutenção da
sede da Ciretran de Batatais no Centro de Eventos "Antônio Carlos Prado Baptista", relativos aos últimos seis
meses, bem como que esclareça qual é a previsão de gasto, para a Administração, com a transferência dos
serviços para o Município de Brodowski.
REQUERIMENTO Nº 1704 - Para que o Sr. Prefeito Municipal envie, para esclarecimentos, a relação de gastos
com o serviço de tapa-buracos no Município, no primeiro semestre do corrente ano, contendo cópia das verbas
destinadas para a realização desta atividade, com o valor total, o gasto e o restante caso haja, especificando,
também, para quando está previsto o término, onde ainda não tiver sido concluído o serviço.
REQUERIMENTO Nº 1705 - Requer que o Sr. Chefe do Executivo envie, para análises e esclarecimentos,
relatório completo e detalhado dos veículos da frota municipal que estão parados, sem utilização, no
Almoxarifado Municipal "Altino Teixeira da Rocha Júnior - Tininho", com especificações de marca, modelo, ano
de fabricação, data da compra, bem como o motivo para sua não utilização.
REQUERIMENTO Nº 1706 - Visa que o Sr. Chefe do Executivo informe, a respeito das ações de prevenção e
combate ao suicídio, se há alguma ação conjunta do Município com o CFM - Conselho Federal de Medicinal e
a ABP - Associação Brasileira de Psiquiatria, bem como se há a intenção de divulgar e promover, junto ao
comércio local, o "Setembro Amarelo", e ainda, quais ações serão realizadas, ante a aprovação do Projeto de
Lei que dispõe sobre a prevenção e combate ao suicídio.
REQUERIMENTO Nº 1710 - Solicita que o Sr. Prefeito Municipal informe se existem dívidas, para serem
quitadas, referentes ao exercício de 2017, esclarecendo, caso afirmativo, quais são e a previsão de pagamento
das mesmas.
REQUERIMENTO Nº 1711 - Visa que seja oficiado ao Senhor Governador do Estado de São Paulo e ao
Secretário de Segurança Pública, solicitando que informem quais são os projetos e intenções quanto ao imóvel
do Estado, situado neste Município, na Avenida XV de Novembro, o qual sediou a Delegacia e Cadeia Pública,
esclarecendo ainda, se têm ciência do estado de abandono em que se encontra o local e o que pretende fazer
com relação aos cuidados necessários no imóvel.
REQUERIMENTO Nº 1716 - Busca que o Sr. Prefeito Municipal envie, para esclarecimentos, a relação de
medicamentos adquiridos pela Administração no último semestre, discriminando, inclusive, aqueles que antes
eram adquiridos e neste período foram "cortados", especificando o motivo deste corte.
REQUERIMENTO Nº 1717 - Para que o Sr. Chefe do Executivo informe os motivos que impedem a aquisição
dos medicamentos Atorvastatina - 40 mg, e Prasugrel - 10 mg, pela Rede Municipal de Saúde, tendo em vista a

crescente demanda de uso destes remédios, esclarecendo, também, quais medidas serão tomadas visando
disponibilizá-los.
REQUERIMENTO Nº 1753 - Visa que o Sr. Chefe do Executivo informe, com relação ao Festival Gastronômico
e Cultural "Di San Gennaro", se haverá a realização do evento em 2018, informando ainda, caso afirmativo,
quem serão os organizadores, se a Prefeitura Municipal realizará parcerias com terceiros e os gastos previstos
para a Administração Pública, e caso contrário, que nos aponte os motivos para a não realização.
REQUERIMENTO Nº 1754 - Questiona o Sr. Prefeito Municipal, a respeito dos eventos "Café com Viola" e
"Festival de MPB", ocorridos em Batatais nos últimos anos, se foram realizados através de parcerias com o
Governo do Estado, os gastos da Prefeitura Municipal com cada um, se há projetos para a realização destes
eventos no ano de 2019, o valor total de gasto com as 3 últimas edições, e ainda, se há dívidas a serem
quitadas, especificando quais, e em caso da realização ser pelo Estado, os valores que foram disponibilizados
nas últimas edições.
REQUERIMENTO Nº 1756 - Requisita informações ao Sr. Chefe do Executivo sobre os valores gastos com o
serviço de sinalização de trânsito no Município, nos anos de 2017 e 2018 até o momento, especificando,
também, os nomes das vias públicas em que o serviço foi realizado.
REQUERIMENTO Nº 1757 - Questiona o Sr. Prefeito Municipal quais trabalhos estão programados no
Município em comemoração ao "Dia da Consciência Negra", bem como se Batatais contará com ações
culturais nessa data, especificando em caso afirmativo, quais.
REQUERIMENTO Nº 1758 - Para que o Sr. Chefe do Executivo informe com relação as fontes localizadas na
Praça Cônego Joaquim Alves, quando e quais são os procedimentos adotados visando a limpeza e o cuidado
com a água das mesmas, quem é o servidor responsável por este serviço, especificando ainda, quando foi feita
a última inspeção e limpeza dos locais e qual a situação dos peixes que ficavam numa delas, se serão
recolocados.
REQUERIMENTO Nº 1759 - Objetiva que o Sr. Prefeito Municipal informe se existe projeto para implantar
semáforo de pedestres nas vias próximas à escolas, creches e faculdade do Município, esclarecendo, em caso
afirmativo como e quando será implantada essa medida ou, do contrário, que aponte os motivos que impedem
a realização deste serviço.
REQUERIMENTO Nº 1760 - Busca que o Sr. Prefeito Municipal informe quais ações e programas serão
adotados pelo Conselho e Fundo Municipal Sobre Drogas, visando atender aos anseios e objetivos dos
mesmos.
REQUERIMENTO Nº 1763 - Objetiva que o Sr. Chefe do Executivo informe se existem projetos para a
construção de uma instalação ampla, apropriada para abrigar o SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência, em nosso Município, e, em caso afirmativo, que esclareça se este projeto foi feito dentro dos padrões
sugeridos pelo Governo Estadual, enviando, também, para análises e estudos, cópias dos mesmos, contendo
local, valores, investimentos, planta.
REQUERIMENTO Nº 1766 - Para que o Sr. Chefe do Executivo informe, com relação ao serviço de coleta de
lixo do Município, quantos caminhões a Administração tem para a realização do serviço e o total de servidores
disponíveis, especificando, os cargos e quem são os responsáveis pela coleta, enviando, também, para análise
e esclarecimentos, o cronograma contendo o itinerário do serviço, nos bairros, com os dias da semana e
horários previstos.
REQUERIMENTO Nº 1767 - Solicita que o Sr. Prefeito Municipal informe, com relação aos terrenos da
Administração Municipal, quais não possuem construções, os endereços, a data de compra e valor de cada
um, se existem gastos mensais e alguma dívida com a manutenção destas áreas, se há projetos de construção
a curto, médio ou longo prazo, esclarecendo, em caso afirmativo, quais são.
REQUERIMENTO Nº 1768 - Busca que o Sr. Prefeito Municipal informe se a administração realizou reforma no
Almoxarifado Municipal "Altino Teixeira da Rocha Júnior - Tininho", relacionada à construção de galpões para a
guarda de veículos ou, do contrário, se existem projetos visando a realização da citada benfeitoria, enviando,

para esclarecimentos, em caso afirmativo, cópia deste projeto, ou em caso negativo apontar os motivos que
impedem a sua realização.
REQUERIMENTO Nº 1769 - Para que o Sr. Chefe do Executivo informe quais os critérios utilizados para
escolha das famílias que recebem cestas básicas e se as entregas são feitas regularmente às mesmas famílias
ou se a entrega é rotativa.
REQUERIMENTO Nº 1770 - Requisita ao Sr. Chefe do Executivo que informe, a respeito da obra na Avenida
Quatorze de Março, quando se iniciou e para quando está previsto o término das atuais obras, quem são os
responsáveis da Administração pelo seu acompanhamento, qual empresa está realizando e o engenheiro
responsável, o que está sendo realizado especificamente, o valor que será gasto, enviando, para
esclarecimento, cópia da licitação e projetos, de qual empresa são comprados os materiais, e se houve uma
análise dos tubos circulares de concreto armado, avaliando se são viáveis e fortes, para serem colocados em
contato com a água e, em caso afirmativo, especificar quem foi o responsável.
REQUERIMENTO Nº 1783 - Solicita informações ao Sr. Prefeito Municipal se houve contato da Administração
Municipal com a Caixa Federal, visando acordos no sentido de resolver problemas estruturais, de segurança,
limpeza, portaria, entre outros, existentes no Conjunto Habitacional Zaira Pupim, esclarecendo, em caso
afirmativo, se foram ou se serão realizadas melhorias, quais e quando.
REQUERIMENTO Nº 1784 - Visa que o Sr. Chefe do Executivo informe se foram realizadas melhorias, como
limpeza, manutenção da nascente, entre outras, na "mata" localizada nas imediações da Rua Carlos Sergio
Pupin, no Conjunto Habitacional Francisco Pupim, especificando, em caso afirmativo quais foram e se ainda
serão realizadas outras ações no local.
REQUERIMENTO Nº 1785 - Para que o Sr. Chefe do Executivo informe em quais locais a Administração
plantou novas árvores e coqueiros no Município, especificando, ainda, o valor gasto com a realização deste
serviço.
REQUERIMENTO Nº 1790 - Objetiva que seja oficiado à 51ª Subsecção da OAB - Batatais/Brodowski,
solicitando que se digne fornecer a esta Casa de Leis, cópia dos protocolos/documentação de registro das
promessas de campanha política, das chapas que disputaram a última eleição em Batatais, a fim de que
possamos fiscalizar o cumprimento das promessas.
REQUERIMENTO Nº 1796 - Solicita que o Sr. Chefe do Executivo informe, sobre a realização do Programa
Intitulado JEPOE - Jovens no Exercício do Programa de Orientação Estadual, como surgiu a ideia de sua
realização, como e onde será realizado o recrutamento e a contratação, como serão divididas as 152 vagas
oferecidas, quais ações a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação
e a Coordenadoria de Ensino Técnico, Tecnológico e Profissionalizante possuem dentro do programa em
Batatais, solicitando ainda que envie, para esclarecimentos, após a contratação, os nomes dos jovens e as
atividades exercidas, especificando o local.
REQUERIMENTO Nº 1859 - Requer que o Sr. Chefe do Executivo informe quantos alunos autistas estão
matriculados nas escolas municipais, como é desenvolvido o trabalho, a faixa etária, se os professores têm
capacitação voltada para área, especificando quais, quantos profissionais compõem esse quadro e em quais
locais estão desenvolvendo seu trabalho, esclarecendo ainda se existe trabalho desenvolvido pela Secretaria
Municipal de Saúde, em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, voltado para os autistas e
como é desenvolvido, e se há acompanhamento realizado por psicólogos e/ou psiquiatras a eles e suas
famílias.
REQUERIMENTO Nº 1863 - Visa que o Sr. Chefe do Executivo informe, no que diz respeito à reportagem
veiculada no Jornal Agora Batatais, no dia 24 de agosto de 2018, com o título: "Mudança e placa de sinalização
para embarque e desembarque causa confusão e reclamações", situação esta que ocorreu na lateral da creche
da Vila Lídia, na Rua Jornalista José Teixeira de Andrade, quando a mudança foi realizada, houve engenheiro
de trânsito responsável, em caso afirmativo, especificar quem foi, os critérios utilizados, se houve reunião entre
a Prefeitura, os pais de alunos, Diretoria da Creche "Professora Vilma Stela Rosa de Morais", perueiros e
comerciantes, e, em caso afirmativo, que envie, para esclarecimentos, cópias da ata e pauta da reunião.

REQUERIMENTO Nº 1864 - Para que o Sr. Prefeito Municipal informe, diante da reportagem veiculada no
Jornal Agora, de 24 de agosto de 2018, que relata a liberação do primeiro trecho asfaltado na Avenida
Quatorze de Março, e sabendo que os recursos do Dadetur foram suficientes para o Município realizar a obra,
em quantos dias foi realizado o serviço na primeira etapa e o valor efetivamente gasto, se será realizado esse
trabalho em toda extensão da Avenida, e ainda, se foram realizados os serviços relativos a micro-drenagem,
tubo ármico e o recape do material do asfalto, quais os resultados e médias de duração, esclarecendo, caso
não houve, quais procedimentos foram realizados para saber se os produtos/serviços são de qualidade.
REQUERIMENTO Nº 1865 - Solicita ao Sr. Prefeito Municipal que informe, considerando a reportagem do
"Jornal Agora", de 24 de agosto de 2018, afirmando que as obras de recapeamento do Bairro Vila Lídia foram
concluídas, se está completa em todas as ruas citadas, o valor gasto e ainda, que envie, para esclarecimentos,
cópia do contrato com a Empresa Mattaria Engenharia Indústria e Comércio de Ribeirão Preto, bem como do
laudo técnico de controle tecnológico, contendo nome da empresa, possíveis valores gastos com o laudo citado
na notícia e do relatório de ensaio de CBQU (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) com os resultados
obtidos, especificando se estes foram utilizados na obra de recapeamento, apontando a média de duração
deste material.
REQUERIMENTO Nº 1878 - Busca que o Sr. Prefeito Municipal informe para quando esta prevista a troca de
lâmpadas queimadas na Av. Nove de Julho, precisamente nas imediações do n° 559.
REQUERIMENTO Nº 1904 - Que seja oficiado ao Presidente da ACE - Associação Comercial e Empresarial de
Batatais, solicitando que informe se existem projetos junto ao comércio de Batatais visando a conscientização e
comemoração dos meses "Junho Vermelho" - para estimular doação de sangue, "Setembro Amarelo" - para
estimular a prevenção ao suicídio, "Setembro Verde" - para conscientizar sobre a importância da inclusão de
pessoas com deficiência, "Outubro Rosa": para prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama, e
"Novembro Azul": para conscientização a respeito do câncer de próstata e da saúde masculina.
REQUERIMENTO Nº 1905 - Busca que o Sr. Prefeito Municipal informe quais foram as melhorias realizadas no
Museu Histórico e Pedagógico Dr. Washington Luís, situado na Praça Dr. Antônio Teodoro de Lima, tanto no
acervo, quanto na parte estrutural, nos últimos anos, enviando, para esclarecimento cópias dos projetos
realizados, e ainda, que esclareça se há projetos visando novas melhorias, e em caso afirmativo, que os
especifique.
REQUERIMENTO Nº 1906 - Solicita que o Sr. Chefe do Executivo informe, a respeito do concurso público
municipal Edital nº 001/2018, o gasto total, o valor pago ao INDEC - Instituto Nacional de Desenvolvimento
Educacional e Capacitação, que estará realizando as provas, bem como os nomes e cargos dos membros que
compõem a comissão deste concurso.
REQUERIMENTO Nº 1907 - Para que o Sr. Chefe do Executivo informe os motivos pelos quais não foi criado o
emprego público de Engenheiro Elétrico no quadro de servidores da Administração Municipal, esclarecendo se
pretende fazê-lo e incluir essa vaga no concurso público aberto.
REQUERIMENTO Nº 1911 - Questiona o Sr. Chefe do Executivo a respeito dos terrenos sem edificação,
localizados na Avenida Prefeito Washington Luís, de quem é a propriedade, se há projetos para utilização,
quanto a periodicidade de limpeza, e ainda onde estão localizados os mananciais ou nascentes de água na
referida Avenida e se foi realizado algum estudo pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente nesta área.
REQUERIMENTO Nº 1934 - Solicita que o Sr. Chefe do Executivo informe, com relação às Indicações
formuladas e apresentadas por este Vereador em 2017 e no primeiro semestre de 2018, quais dos serviços
propostos foram realizados pela Administração, bem como quais ainda não foram executados, justificando o
motivo.
REQUERIMENTO Nº 1935 - Visa que o Sr. Chefe do Executivo informe, com relação ao PAA - Programa de
Aquisição de Alimentos, o valor destinado pelo Município no exercício financeiro de 2018, se existe alguma
estimativa para 2019, quem são os produtores que comercializam produtos por meio deste Programa,
encaminhando ao Legislativo relatório contendo as notas fiscais de produtores referentes aos últimos dois
anos, e ainda, que informe quantos portadores de DAP - Declaração de Aptidão ao Pronaf existem no
Município.

REQUERIMENTO Nº 1936 - Questiona o Sr. Chefe do Executivo o valor investido na Banda Musical Municipal
"Dr. Washington Luis", nos anos de 2017 e 2018, bem como que informe quais foram as atividades realizadas
neste mesmo período pela mesma.
REQUERIMENTO Nº 1938 - Para que o Sr. Prefeito Municipal informe, com relação à instalação de poste de
energia elétrica, como são realizados os estudos visando a adequada instalação destes nos passeios públicos,
o que se leva em conta na hora de instalá-los, a metragem obrigatória quanto à distância de um e outro e,
referente ao local de colocação do mesmo na calçada, especificando, ainda se todos os postes do Município
estão dentro dos padrões técnicos atuais de engenharia, e sabendo-se da existência de postes em locais
errados, quais providências pretende adotar visando sanar esta irregularidade.
REQUERIMENTO Nº 1941 - Requer que o Sr. Chefe do Executivo informe a respeito das creches municipais, o
gasto total com a construção da creche "Professora Odila Silva Marinheiro", localizada no Jardim Miguel
Valenciano, enviando, para análises, cópia do relatório de gastos e a sua destinação, bem como das licitações
e contratos; quais serão as creches que abrirão vagas e quantas serão disponibilizadas em cada uma delas;
quando serão iniciadas as reformas das Creches "Dona Maria Aparecida de Andrade Freiria", no Jardim Bela
Vista, "Dona Maria Ephigênia Machado Gaspar Gomes", no Parque Residencial Simara e "Dona Zulmira
Girardi Nazar", no Conjunto Habitacional Dr. Altino Arantes, e quais os tipos de expansão serão realizados,
encaminhando, para análises, cópias dos documentos, processos licitatórios e contratos; se houve contato com
as famílias que se cadastraram em 2017 e ficaram sem vagas em 2018; e a quantidade de pessoas que
inscreveram seus filhos, informando após o encerramento das inscrições, quantas crianças encontram-se em
situações de risco e quantos dos pais trabalham (situações estas indicadas como prioridades para a vaga).
REQUERIMENTO Nº 1942 - Questiona o Sr. Prefeito Municipal se estão previstas, no cronograma de serviços
da Administração, melhorias e reformas nos passeios públicos do Município, esclarecendo, em caso afirmativo,
quais medidas serão efetivas, onde e quando e, caso seja realizada por empresa terceirizada, que envie cópia
do processo licitatório e contrato, ou, do contrário, que aponte os motivos que impedem tal providência.
REQUERIMENTO Nº 1943 - Solicita que o Sr. Chefe do Executivo informe com relação às obras de
recapeamento no Conjunto Habitacional Joaquim Marinheiro, a data de início e término da obra, se foi previsto
critério para que seja refeito o serviço sem custo adicional em caso de dano causado por intempéries da
natureza, e que envie a esta Casa de Leis, para esclarecimentos, cópia da licitação e contrato da obra.
REQUERIMENTO Nº 1944 - Visa o Sr. Chefe do Executivo a respeito dos investimentos na sinalização das
ruas e avenidas de Batatais, que envie, para esclarecimentos, relatório contendo o valor total que será gasto
com o serviço, e ainda que informe o tempo despendido na implantação da referida sinalização, qual empresa
venceu a licitação para a fabricação das placas, encaminhando cópia do contrato em questão e se foram
realizados estudos, visando a implantação destas sinalizações, em caso afirmativo.
REQUERIMENTO Nº 1945 - Busca que o Sr. Prefeito Municipal informe como a população será avisada da
mudança de CEP, anunciada para os logradouros de Batatais e da necessidade de acessar o site para
identificar o seu respectivo, bem como será para aqueles que não têm acesso à internet.
REQUERIMENTO Nº 1977 - Requisita informações ao Sr. Chefe do Executivo sobre como foi a elaboração e
realização do PMSB - Plano Municipal de Saneamento Básico no ano de 2018, detalhando-o para o segundo
semestre, bem como se haverá melhorias no mesmo para o ano de 2019, esclarecendo quais serão e como
serão realizadas.
REQUERIMENTO Nº 1978 - Solicita que o Sr. Chefe do Executivo informe se há estudos visando regularizar a
cobrança de IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano da população carente, a qual era isenta anteriormente
e hoje em dia paga este Imposto.
REQUERIMENTO Nº 1979 - Objetiva que seja oficiado à Apae de Batatais, à Abadef, à Sociedade Espírita "Os
Samaritanos", à Adepab, à Comarev, à Fundação José Lazzarini, ao Cantinho do Futuro, ao Claretiano Centro Universitário, ao Lar São Vicente de Paulo, à Associação Oficina Escola Professor Euripedes
Barsanufo, à Comunidade Missionária Divina Misericórdia, à Associação Amigos do Projeto Guri, à Associação
Batataense de Judô, à Associação Beneficente "José Martins de Barros" - Creche Menino Jesus, solicitando

informações a respeito do repasse de verbas da Prefeitura Municipal em atraso, reuniões ocorridas e
cumprimento dos acordos.
REQUERIMENTO Nº 1981 - Para que o Sr. Chefe do Executivo informe se houve algum encontro ou reunião,
da Secretaria Municipal do Meio Ambiente junto ao COMAM - Consórcio de Municípios da Alta Mogiana,
visando desenvolver projetos para o ano de 2019, objetivando organizar um cronograma da usina móvel de
trituração de resíduos da construção civil, e ainda se foi discutido pela Administração Municipal, projeto para a
implantação de um Aterro Sanitário na Cidade, visando atender o Município em 2019.
REQUERIMENTO Nº 1982 - Indaga o Sr. Prefeito Municipal sobre as datas das manutenções para limpeza, de
2017 até o presente momento, da Praça Carlos Pupin, no Bairro Santo Antônio, do canteiro da Avenida
Francisco Faggioni, no Bairro Santo Antônio, da Praça das Frutas no Bairro Parque Simielli, da Praça do Teatro
Municipal "Fausto Bellini Degani", do canteiro da Avenida Moacir Dias de Morais e da Praça Pio XII, no Bairro
Vila Maria, bem como que informe se houve reforma ou melhorias nestes locais, especificando quais.
REQUERIMENTO Nº 1990 - Solicita que seja prorrogado por mais 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, o
prazo da Comissão Especial, criada de acordo com o Requerimento nº 553/2017, com a finalidade de
acompanhar, estudar e analisar a situação dos animais domésticos urbanos.
REQUERIMENTO Nº 2008 - Busca que o Sr. Prefeito Municipal informe os pontos turísticos de Batatais que
serão apresentados aos organizadores do Programa "Roda SP", bem como que esclareça, após a realização
do Programa em nossa Cidade, o número de Municípios e pessoas que visitaram a Estância Turística de
Batatais.
REQUERIMENTO Nº 2009 - Que seja oficiado ao Sr. Luis Carlos Figueiredo, autor da matéria publicada no
jornal "Empreenda Batatais", outubro de 2018, com o título "Empresas de Batatais geram 421 novos empregos
até agosto", para que informe quais são essas empresas, dentro dos dados apresentados na mencionada
matéria.
REQUERIMENTO Nº 2010 - Objetiva que o Sr. Chefe do Executivo informe qual é o setor responsável pela
retirada dos animais abandonados das vias do Município, especificando, ainda, como é realizado este serviço,
para onde os animais são levados e quem são os servidores responsáveis pela execução.
REQUERIMENTO Nº 2011 - Indaga o Sr. Prefeito Municipal sobre o horário de funcionamento do Bosque
Municipal "Dr. Alberto Gaspar Gomes", se existe um caseiro responsável pela manutenção do local e quem é,
ou, do contrário, quem cuida do local, se há biólogo responsável pelo cultivo das plantas, informando, caso não
exista, os motivos, e ainda, como tem sido realizada a segurança interna do referido espaço público.
REQUERIMENTO Nº 2012 - Visa que o Sr. Prefeito Municipal informe os motivos de não ter sido asfaltada a
Rua Marcelo Cristiano Virgilio da Silva, no Bairro Nova Alvorada, haja vista que em resposta ao Requerimento
nº 1424/18, do Vereador Pastor Barbieri, de março do corrente ano, foi informado pelo Secretário Municipal de
Planejamento, Obras e Infraestrutura que tal procedimento aconteceria.
REQUERIMENTO Nº 2015 - Busca que o Sr. Prefeito Municipal informe, em conjunto com o Fundo Social de
Solidariedade, a quantidade de agasalhos arrecadada na "Campanha do Agasalho" de 2018, especificando
como foi realizada, quais os locais que participaram do movimento e quem foram os beneficiados.
REQUERIMENTO Nº 2016 - Indaga ao Sr. Chefe do Executivo quando foram assinados os contratos com os
fornecedores de materiais elétricos, cuja licitação foi realizada no dia 19/04/2018, esclarecendo ainda, se as
lâmpadas e reatores para a iluminação pública foram adquiridos, especificando a quantidade e a empresa
fornecedora, bem como a finalidade desta compra.
REQUERIMENTO Nº 2017 - Solicita que o Sr. Prefeito Municipal informe, com relação ao serviço de água e
esgoto, a quem pertence a responsabilidade para averiguação e conserto dos vazamentos de água, se há
reembolso dos valores cobrados a mais nos casos de vazamentos que não sejam de conhecimento do
morador, se o serviço de fiscalização dos devedores de contas de água tem sido realizado e de que maneira, o
valor total arrecadado por meio de acordo com devedores, e ainda, o valor total da dívida dos munícipes nos
últimos quatro anos.

REQUERIMENTO Nº 2018 - Objetiva que o Sr. Prefeito Municipal informe, com relação à Praça Cônego
Joaquim Alves, se houve manutenção geral ou reforma, quais foram as melhorias realizadas em 2018, e
quantas vezes na semana é realizado o serviço de limpeza no local.
REQUERIMENTO Nº 2020 - Requisita que o Sr. Chefe do Executivo informe quais os estudos realizados sobre
a durabilidade do material utilizado para reparar as vias públicas do Município, bem como, que esclareça quais
medidas são tomadas para enfrentar o problema de reaparecimento dos buracos onde, recentemente, foi feito
o serviço de tapa-buracos, e quais as medidas que serão tomadas no ano de 2019 para evitar este problema.
REQUERIMENTO Nº 2037 - Requer que o Sr. Prefeito Municipal informe quando serão tomadas providências
com relação à reforma do Centro de Saúde "José de Mello e Silva", tendo em vista que o local encontra-se com
vazamentos de água no teto, janelas e paredes, bem como há móveis, equipamentos e materiais bastante
danificados.
REQUERIMENTO Nº 2039 - Solicita que o Sr. Chefe do Executivo, com relação ao acidente envolvendo o
servidor municipal Renato Ivan Soave, envie, para esclarecimentos, a documentação completa do veículo que
o mesmo dirigia, o laudo de liberação da homologação emitido pela empresa que faz as vistorias, com relação
à tração para o último eixo do caminhão; as informações sobre a tara e o peso bruto do caminhão ; as últimas 3
pesagens do veículo; a data da última manutenção e quando seria realizada a próxima; o dia que foi feita a
CAT - Comunicação de Acidente de Trabalho; e quem realizou a limpeza da pista após o acidente,
especificando se foi a própria Prefeitura ou o DER - Departamento de Estradas de Rodagem.
REQUERIMENTO Nº 2040 - Objetiva que seja oficiado ao responsável pelo DER - Departamento de Estradas
de Rodagem, solicitando que informe a este Legislativo se foi esse Órgão que realizou a limpeza, pós-acidente,
na Rodovia Estadual Altino Arantes, ocorrido em 20 de setembro próximo passado, envolvendo o caminhão
modelo cargo 1723, número da frota 224, da Prefeitura Municipal de Batatais.
REQUERIMENTO Nº 2041 - Solicita informações ao Sr. Chefe do Executivo, com relação ao servidor que
conduzia o caminhão da Prefeitura Municipal, fazendo a remoção do lixo até a Cidade de Sales de Oliveira, o
qual se acidentou e veio a óbito, se o pagamento das custas com o enterro foi realizado pela Administração,
enviando cópia do recibo ou, do contrário, apontar os motivos para o não pagamento e quando pretende fazêlo, bem como se a Administração tomou a providência de comunicar a família no dia do acidente,
especificando, como foi realizada esta comunicação; por que o servidor, registrado como mecânico, estava
cobrindo férias de motorista e se estava apto para exercer esta função e com o devido treinamento,
esclarecendo, ainda se a Prefeitura já fez a rescisão do contrato de trabalho do servidor.
REQUERIMENTO Nº 2049 - Objetiva que seja oficiado ao Comandante do 15º Batalhão da Polícia Militar de
Batatais buscando providências no sentido de que seja realizado o policiamento ostensivo e preventivo
diuturnamente na região do Bosque Municipal "Dr. Alberto Gaspar Gomes", visando oferecer maior segurança
aos morados das imediações do local.
REQUERIMENTO Nº 2050 - Visa que o Sr. Prefeito Municipal informe, com relação às cercas de proteção do
Bosque Municipal "Dr. Alberto Gaspar Gomes", se existe projeto para melhorias e, em caso afirmativo,
encaminhá-lo para esclarecimentos, quando e qual foi a última manutenção realizada e se existem sistemas de
segurança na cerca ou em outro ponto do Bosque.
REQUERIMENTO Nº 2052 - Visa que o Sr. Chefe do Executivo informe se o Município de Batatais tem postos
de coleta de lixo eletrônico, especificando onde estão localizados e quando foram implantados ou, em caso
negativo, mencionar os motivos que impedem tal ação e para onde vai este resíduo do Município, bem como
se existe o trabalho de conscientização referente a este tema nas escolas e creches municipais.
REQUERIMENTO Nº 2056 - Busca que seja oficiado ao Chefe de Instrução do Tiro de Guerra 02-047,
Subtenente Francisco José Ferreira da Silva, solicitando que envie a esta Casa de Leis, todo começo de ano, a
programação anual (calendário de atividades) do Tiro de Guerra de Batatais.

REQUERIMENTO Nº 2077 - Requer que o Sr. Prefeito Municipal informe quais as medidas que vem sendo
tomadas com relação à falta de iluminação, e o cronograma para solução desta questão em vias púbicas que
especifica.
REQUERIMENTO Nº 2078 - Busca que o Sr. Chefe do Executivo informe, com relação à Avenida Quatorze de
Março e as fortes chuvas que a atingiram nos meses de outubro e novembro, se houve danos na obra recém
entregue, mais precisamente defronte ao Centro de Cultura Física de Batatais, e em caso afirmativo,
especificar se os reparos serão realizados pela empresa que realizou a obra, com os custos já inclusos nos
valores que foram pagos ou será necessário realizar novas licitações.
REQUERIMENTO Nº 2079 - Indaga o Sr. Prefeito Municipal se há projetos para melhoria da Avenida Prefeito
Washington Luis para solucionar os problemas de alagamento em dias de chuva, bem como, se houve danos
na sua estrutura em decorrência das fortes chuvas, e em veículos e áreas comerciais, causados pelas folhas
dos coqueiros ou acúmulo de água, e, neste caso, quem arcará com estes prejuízos.
REQUERIMENTO Nº 2080 - Objetiva que seja criada uma Comissão Especial, pelo prazo de 365 (trezentos e
sessenta e cinco) dias, composta por 03 (três) membros, com a finalidade de promover estudos referentes ao
transporte escolar do Município.
REQUERIMENTO Nº 2084 - Que o Sr. Prefeito Municipal informe se houve transferências de servidores do
quadro funcional do Centro de Saúde "Doutor José de Mello e Silva" para outros setores, esclarecendo, em
caso afirmativo, os motivos, os lugares para onde foram transferidos, as datas de transferência e se houve a
contratação de novos para reposição, solicitando, ainda, que envie para esclarecimentos relação do quadro
funcional, contendo o tempo de serviço e a carga horária de cada servidor daquela unidade de saúde.
REQUERIMENTO Nº 2085 - Objetiva que o Sr. Prefeito Municipal informe, sobre a reforma interna realizada na
UPA - Unidade de Pronto Atendimento "José Antônio da Silva Neto (Zé da Farmácia)", a data de início e de
término, os valores, locais reformados, se houve adequações quanto a padronização da infraestrutura sanitária
e do sistema hidráulico, se foram realizadas pinturas, troca de piso, substituição de parte do telhado e
correções nas redes hidráulica e elétrica, e ainda, se houve mudanças quanto as estruturas de atendimento
médico e na sala de triagem, bem como compra de materiais de consumo para uso de médicos, equipe de
enfermagem, administrativa, farmacêutica, informática, recepção, segurança, limpeza.
==========================================

Requerimentos retirados:
– 2017 –

REQUERIMENTO Nº 251 - Visa que o Sr. Chefe do Executivo esclareça como será o projeto que visa
organizar o trabalho de limpeza de ruas, utilizando pessoas desempregadas que se enquadrem como “baixa
renda”, os quais terão abatidos débitos com o erário público, especificando quando esta iniciativa será
colocada em prática.
REQUERIMENTO Nº 256 - Objetiva que o Sr. Prefeito Municipal informe se a Administração pretende
implantar, em parceria com o Governo do Estado, o Projeto “Academias ao Ar Livre” em locais de uso público
de Batatais esclarecendo quando está prevista esta iniciativa e onde serão implantadas ou os motivos que
impedem tal realização.
REQUERIMENTO Nº 301 - Objetiva que o Sr. Chefe do Executivo informe se a Administração realizará
melhorias na infraestrutura dos apartamentos localizados no Conjunto Habitacional Zaira Pupin, como a
substituição de pisos quebrados e tubulação dos banheiros, esclarecendo, ainda, com relação à garantia dos

serviços prestados pela construtora, qual o tempo desta e como têm sido exigida a sua efetivação,
encaminhando, para averiguação, a documentação relativa a esta questão.
REQUERIMENTO Nº 355 - Objetiva que o Sr. Chefe do Executivo informe se há ordenamento legal, bem como
a fiscalização, proibindo o plantio de árvores frutíferas em praças e outros logradouros públicos do Município,
esclarecendo se foi autorizado pela Administração, o corte das árvores deste gênero na Praça Avelino
Raymundini, localizada no Bairro Jardim Mariana II.

– 2018 –

REQUERIMENTO Nº 1798 - Questiona o Sr. Prefeito Municipal sobre os locais (imóveis) mantidos pela
Prefeitura dentro da área da antiga Febem, especificando o que se desenvolve nestes locais e o gasto com os
mesmos, bem como, se existem espaços cedidos para times de futebol naquela área, esclarecendo, em caso
afirmativo, para quem e como foram cedidos.
REQUERIMENTO Nº 1939 - Questiona o Sr. Prefeito Municipal o limite de carga estipulada para os caminhões
que realizam a coleta e transporte do lixo até Sales Oliveira, se possuem tacógrafos revisados, ajustados e
corretos, bem como, o espaço de tempo entre as revisões e qual foi a data da última, bem como se houve
alguma fiscalização junto ao caminhão que sofreu acidente no dia 20 de setembro de 2018, na Rodovia Altino
Arantes, e especificando se este veículo estava com todas as revisões de pneus em dia.
==========================================

Moções aprovadas:
– 2017 –
MOÇÃO Nº 04 - Manifesta Apelo ao Prefeito Municipal de Batatais, Sr. José Luis Romagnoli, no sentido de que
reveja a atual situação do transporte disponibilizado para as entidades assistenciais do Município, o qual não
está sendo realizado, prejudicando o tratamento de muitos pacientes/alunos de nossa Cidade.
MOÇÃO Nº 06 - Manifesta Repúdio ao Projeto de Lei nº 4302/98, aprovado na Câmara dos Deputados, em 22
de março de 2017, que dispõe sobre as relações de trabalho na empresa de trabalho temporário e na de
prestação de serviços a terceiros.
MOÇÃO Nº 14 - Manifesta Apelo ao Sr. Prefeito Municipal de Batatais, no sentido de ampliar as políticas
públicas voltadas à proteção e a vida dos animais abandonados, maltratados e doentes no Município,
implantando um Centro de Zoonoses e viabilizando parcerias público-privadas com Ong’s, dentre outras
medidas.
MOÇÃO Nº 17 - Visa manifestar Apelo ao Sr. Prefeito Municipal de Batatais, no sentido de que determine
providências urgentes visando sanar o problema da falta de água e vazamentos no Município.

– 2018 –
MOÇÃO Nº 021 - Manifesta Apelo ao Governador do Estado de São Paulo, Senhor Geraldo Alckimin e ao
Secretário de Planejamento e Gestão da Secretaria de Governo do Estado de São Paulo, Senhor Marcos
Antônio Monteiro, objetivando que seja retomado o atendimento médico/hospitalar aos Servidores Públicos do
Estado de São Paulo, através do IAMSPE, na Santa Casa de Misericórdia e Asilo dos Pobres de Batatais.

MOÇÃO Nº 027 - Apresenta Apelo ao Senado Federal, no sentido de não dar vazão à "ideia legislativa"
apresentada pelo Sr. Thiago Turetti, visando eliminar os cursos de ciências humanas das universidades
públicas.
MOÇÃO Nº 030 - Apresenta protesto ao Ministro da Saúde, com relação à sua intenção de extinguir o SUS Sistema Único de Saúde no Brasil.
MOÇÃO Nº 031 - Registra Apoio ao Projeto de Lei nº 5596/2009, de autoria do Deputado Federal Moreira
Mendes, que altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro.
MOÇÃO Nº 033 - Apóia a Proposta de Emenda n° 2/2018 à Constituição do Estado de São Paulo, de autoria
do Deputado Fernando Capez e outros, que estabelece o limite de 10%, a diferença da remuneração no salário
padrão entre os postos e graduações para o imediatamente superior em todo o quadro da Polícia Militar.
MOÇÃO Nº 034 - Registra Apelo ao Sr. Prefeito Municipal para que busque recursos visando a ativação da
UBS - Unidade Básica de Saúde "Dr. Synésio Thomazella", localizada no Jardim São Carlos.
MOÇÃO Nº 041 - Apela ao Sr. Prefeito Municipal de Batatais para que busque providências urgentes e
eficazes, visando a realização do serviço de recuperação da malha viária de toda a Cidade.
MOÇÃO Nº 043 - Apresenta Apelo ao Prefeito Municipal de Batatais, Sr. José Luis Romagnoli e à Secretaria
Municipal de Educação e Cultura, no sentido de que retornem a realização do desfile cívico em comemoração
ao "Dia da Independência", em 7 de setembro, no Município de Batatais.
MOÇÃO Nº 047 - Manifesta Apelo ao Governador do Estado de São Paulo, no sentido de não realizar mais
nenhum aumento na tarifa dos pedágios nas rodovias paulistas, nos próximos anos.
==========================================

Projetos aprovados:
– 2017 –
PROJ. DECRETO LEGISL. Nº 421 - Objetiva conceder o Titulo de “Cidadão Batataense”, ao Senhor “Cipriano
dos Reis Ferrão”. DECRETO LEGISLATIVO Nº 400, de 22/06/2017
PROJ. DE LEI Nº 3676 - Visa instituir o mês “Novembro Azul”, no Calendário de Eventos de Batatais. LEI Nº
3495, de 28/08/2017
PROJETO DE LEI Nº 3693 - Visa instituir o “Dia do Comerciário” no Município de Batatais, a ser comemorado
em 30 de outubro de cada ano. LEI Nº 3512, de 04/12/2017

– 2018 –
PROJETO DE LEI Nº 3714 - Denomina a Rotatória existente neste Município, na confluência das Avenidas
Prefeito José Pimenta Neves, Prefeito Mário Martins de Barros e Via de Acesso Vereador Jácomo Rampim,
como "Rotatória Octacílio Aníbal Jardim". Lei 3.533, de 14/09/2018

PROJETO DE LEI Nº 3719 - Visa modificar a Lei Municipal nº 3533, de 14 de setembro de 2018, alterando a
denominação de Rotatória, para "Rotatória Octacílio Anníbal Jardim". Lei 3.538, de 23/11/2018

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

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

