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

VEREADOR SEBASTIÃO SANTANA JUNIOR 
 

 

Indicações deferidas: 
 

 

– 2021 – 
 
 
INDICAÇÃO Nº 001 - Objetiva que o Sr. Chefe do Executivo determine a instalação de lombofaixas ao longo 
da Avenida Pedro Paulo Fernandes, no Conjunto Habitacional Francisco Pupim, principalmente no cruzamento 
desta com a Rua Lúcia Pupin. 
 
INDICAÇÃO Nº 002 - Reivindica junto ao Sr. Prefeito Municipal a instalação de um braço de luz no poste 
existente na Rua Vigário Manoel Pompeo de Arruda, nº 500, no Conjunto Habitacional Doutor Luis Cândido 
Alves, mais precisamente defronte à Igreja Adventista do Sétimo Dia. 
 
INDICAÇÃO Nº 003 - Propõe que o Sr. Prefeito Municipal determine o asfaltamento do trecho da Travessa 
Lourenço Betarello (prolongamento), localizado entre as Ruas José Garibaldi e Padre Claret, no Bairro Castelo, 
bem como a limpeza e remoção do mato que se encontra no local. 
 
INDICAÇÃO Nº 004 - Indica ao Sr. Prefeito Municipal a substituição das lâmpadas queimadas nos postes de 
iluminação pública existentes na pista de caminhadas, mais precisamente defronte à Avenida Vereador Antonio 
Zanta, no Conjunto Habitacional Dr. Altino Arantes, próximo aos números 130, 40, e 14. 
 
INDICAÇÃO Nº 009 - Visa que o Sr. Chefe do Executivo determine a implantação de um redutor de velocidade, 
tipo “lombada”, na Avenida Waldemar Silva, nas proximidades do cruzamento com a Rua Pedro Pereira 
Marques, no Jardim São Gabriel. 
 
INDICAÇÃO Nº 016 - Busca providências junto ao Sr. Prefeito Municipal para a implantação de um redutor de 
velocidade, tipo lombada, na Avenida Ayrton Senna, no trecho entre a Avenida dos Pardais e a “Praça 
Rotatória Agricultor Antônio Alves de Assis - Toninho Caetano”, em frente ao número 3490, defronte ao Jardim 
Veneza. 
 
INDICAÇÃO Nº 023 - Indica ao Sr. Chefe do Executivo a realização do serviço de terraplanagem na estrada 
rural que inicia na Estrada Municipal Prefeito Geraldo Marinheiro até a Fazenda Santa Cruz, bem como a 
construção de gamelas ao lado da referida estrada, para contenção da água. 
 
INDICAÇÃO Nº 024 - Sugere ao Sr. Chefe do Executivo a instalação de placas de proibido jogar lixo e entulho, 
na calçada da Rua Pedrinho Garbellini, localizada entre as Ruas Goiás e Frederico José Marques, no Bairro 
Riachuelo. 
 
INDICAÇÃO Nº 025 - Propõe que o Sr. Prefeito Municipal determine a limpeza na calçada da Rua Pedrinho 
Garbellini, localizada entre as Ruas Goiás e Frederico José Marques, no Bairro Riachuelo, nas proximidades 
da “Amparo Organização Social de Luto”. 
 
INDICAÇÃO Nº 026 - Para que o Sr. Chefe do Executivo determine a instalação de equipamento no Setor de 
Tributação da Prefeitura, com sistema de senha, para facilitar e organizar o fluxo no local. 
 
INDICAÇÃO Nº 027 - Pleiteia junto ao Sr. Prefeito Municipal providências objetivando a aquisição de máquinas 
de passar cartão, para serem utilizadas nos caixas do Setor de Tributação (Setor de Finanças). 
 
INDICAÇÃO Nº 034 - Indica ao Sr. Prefeito Municipal a construção de calçada ao redor do Centro de Lazer do 
Trabalhador “José dos Santos Lopes - Zeca Lopes”, no Conjunto Habitacional Dr. Altino Arantes. 



 
INDICAÇÃO Nº 035 - Objetiva que o Sr. Chefe do Executivo determine a limpeza geral nas dependências do 
Centro de Lazer do Trabalhador “José dos Santos Lopes - Zeca Lopes”, no Conjunto Habitacional Dr. Altino 
Arantes, principalmente, roçar a brachiaria. 
 
INDICAÇÃO Nº 036 - Para que o Sr. Prefeito Municipal determine a sinalização de solo, com a pintura da faixa 
amarela, demarcando o redutor de velocidade existente na Avenida dos Bem-Te-Vis, defronte ao número 312, 
no Conjunto Habitacional Dr. Altino Arantes. 
 
INDICAÇÃO Nº 037 - Pleiteia junto ao Sr. Chefe do Executivo a implantação de uma lombofaixa na Avenida 
Presidente João Baptista de Figueiredo, nas proximidades do nº 623, no Parque Residencial Simara, mais 
precisamente defronte ao reservatório de água ali existente. 
 
INDICAÇÃO Nº 062 - Objetiva do Sr. Prefeito Municipal, roçar a braquiária da Praça Firmino Godoi, localizada 
no Bairro Vila Lídia, bem como, substituir os bancos de cimento que estão quebrados 
. 
INDICAÇÃO Nº 071 - Sugere ao Sr. Chefe do Executivo que instale 3 ecopontos, com área adequada para 
recolhimento dos resíduos sólidos e a presença de um servidor, e, periodicamente, realize o envio do material 
até a Usina Recriarte, para dar ao mesmo a destinação correta. 
 
INDICAÇÃO Nº 131 - Pleiteia ao Sr. Chefe do Executivo a construção de canaleta com bloquete no 
cruzamento das Ruas Motorista Antonio Spina e Vereador Carlos Sibim, no Jardim Virgínia. 
 
INDICAÇÃO Nº 132 - Visa que o Sr. Chefe do Executivo determine a implantação de sinalização de solo e de 
placas, estabelecendo parada obrigatória, no cruzamento das Ruas Motorista Antonio Spina e Vereador Carlos 
Sibim, no Jardim Virgínia. 
 
INDICAÇÃO Nº 199 - Para que o Sr. Chefe do Executivo estude, em conjunto com a Secretaria Municipal de 
Obras, Planejamento e Serviços Públicos, fazer a abertura da Rua Eduardo Gimenez Ricci, no Jardim Elena e 
da Avenida Dr. Cássio Alberto Lima, no Jardim Primavera, com o intuito de interligar estes dois bairros. 
 
INDICAÇÃO Nº 200 - Indica ao Sr. Prefeito Municipal a realização da manutenção geral da iluminação pública 
da Praça Valdir de Jesus Massarão, localizada no Bairro Santa Terezinha, inclusive a substituição da fiação, 
reatores e bocais danificados. 
 
INDICAÇÃO Nº 201 - Objetiva que o Sr. Chefe do Executivo determine, junto à Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, o plantio de árvores, do tipo “oiti” e gramado, na calçada (pracinha), da Rua Pedrinho Garbellini, 
entre as Ruas Goiás e Frederico José Marques, no Bairro Riachuelo. 
 
INDICAÇÃO Nº 217 - Visa que o Sr. Chefe do Executivo determine a realização de convênio e a abertura do 
processo de licitação, nos próximos meses, para ter, legalmente, o pátio de veículos em nossa Cidade. 
 
INDICAÇÃO Nº 243 - Indica ao Sr. Prefeito Municipal que determine a instalação de, pelo menos, duas 
lombadas na Rua do Bronze, nas proximidades do número 305. 
 
INDICAÇÃO Nº 270 - Propõe ao Sr. Chefe do Executivo que determine a manutenção na iluminação pública da 
Praça Isoel Aparecido da Silva (Isoel da Vila), localizada ao lado da Rua Itamar Pereira Lima, no Conjunto 
Habitacional Francisco Pupim. 
 
INDICAÇÃO Nº 279 - Solicita ao Sr. Prefeito Municipal que seja desentupido, e trocado de local, o bueiro 
localizado em frente ao portão de uma garagem na Rua Joaquim Aleixo Silva, nº 22, no Bairro Jardim Virgínia. 
 
INDICAÇÃO Nº 280 - Objetiva que o Sr. Chefe do Executivo determine o conserto dos buracos e do desnível 
da Rua Augusto Dima, em frente ao número 8, no Bairro Jardim Alvorada, visando o correto escoamento da 
água. 
 
INDICAÇÃO Nº 281 - Pleiteia ao Sr. Chefe do Executivo a sinalização de trânsito, com a pintura de solo, nos 
Conjuntos Habitacionais Joaquim Marinheiro e Dr. Jorge Nazar, e especialmente na Rua Leonel Isaac. 



INDICAÇÃO Nº 302 - Pleiteia ao Sr. Prefeito Municipal o desentupimento do bueiro localizado na Rua 
Guilherme Bombonato, nº 354. 
 
INDICAÇÃO Nº 303 - Visa que o Sr. Prefeito Municipal determine a realização do serviço de tapa-buracos na 
Rua existente ao lado da EMEB “Padre Benito de Uriarte Erbastrain”, entre as Ruas dos Canários e dos 
Sabiás, no Conjunto Habitacional Dr. Altino Arantes. 
 
INDICAÇÃO Nº 304 - Busca do Sr. Chefe do Executivo que realize a retirada das pedras soltas e, 
posteriormente, a aplicação do asfalto no cruzamento da Rua José Tércio Costa com a Avenida das 
Andorinhas, nos Bairros Jardim Virgínia e Dr. Altino Arantes. 
 

 

– 2022 – 
 
 
INDICAÇÃO Nº 336 - Para que o Sr. Chefe do Executivo determine a instalação de tachões refletivos nas 
proximidades e entorno das rotatórias e acessos dos bairros localizados às margens da Av. Ayrton Senna, a 
saber, Residencial House Service, Jardim dos Ipês, Jardim Canadá e Jardim Veneza. 
 
INDICAÇÃO Nº 337 - Busca que o Sr. Chefe do Executivo determine a implantação de redutor de velocidade, 
tipo lombada, com a devida sinalização, na Rua Geraldo Maigela Silva, entre as Ruas Irmã Clarice Amélia da 
Silva e Mário Vicentini, no Conjunto Habitacional Prefeito Dr. Antônio Claret Dal Pícolo. 
 
INDICAÇÃO Nº 338 - Objetiva do Sr. Chefe do Executivo que determine que se instale ecopontos, com área 
adequada para recolhimento dos resíduos sólidos e com a presença de um servidor, e, periodicamente, realize 
o envio do material até a Usina Recriarte, para dar a destinação correta. 
 
INDICAÇÃO Nº 339 - Para que o Sr. Prefeito Municipal determine a instalação de sete ventiladores, nas 
paredes da sala de espera da UBS “Dr. Luis Cândido Alves”, no Conjunto Habitacional Dr. Altino Arantes. 
 
INDICAÇÃO Nº 340 - Busca, junto ao Sr. Chefe do Executivo a realização de convênio e a abertura do 
processo de licitação para ter, legalmente, o pátio de veículos em Batatais. 
 
INDICAÇÃO Nº 341 - Pleiteia ao Sr. Chefe do Executivo a sinalização de trânsito, com a pintura de solo, nos 
Conjuntos Habitacionais Joaquim Marinheiro e Dr. Jorge Nazar, e especialmente na Rua Leonel Isaac. 
 
INDICAÇÃO Nº 388 - Solicita ao Sr. Prefeito Municipal a substituição de lâmpadas queimadas, nos postes de 
iluminação existentes na viela localizada entre a Avenida das Andorinhas e a Rua dos Sabiás, que liga os 
Bairros Jardim Virgínia e Conjunto Habitacional Dr. Altino Arantes. 
 
INDICAÇÃO Nº 389 - Para que o Sr. Prefeito Municipal determine que seja desentupido e trocado de local, o 
bueiro localizado em frente ao portão de uma garagem na Rua Joaquim Aleixo Silva, n° 22, no Jardim Virgínia. 
 
INDICAÇÃO Nº 390 - Objetiva do Sr. Chefe do Executivo a implantação de um redutor de velocidade, tipo 
“lombada”, na Avenida Waldemar Silva, nas proximidades do cruzamento com a Rua Pedro Pereira Marques, 
no Jardim São Gabriel. 
 
INDICAÇÃO Nº 391 - Pleiteia, junto ao Sr. Chefe do Executivo, a implantação de lombofaixa na Avenida 
Presidente João Baptista de Figueiredo, nas proximidades do número 623, no Parque Residencial Simara, 
mais precisamente defronte ao reservatório de água ali existente. 
 
INDICAÇÃO Nº 445 - Reivindica providências ao Sr. Chefe do Executivo objetivando a poda da árvore, 
existente dentro da EMEB "Padre Benito de Uriarte Erbastrain", que está com os galhos altos, inclusive sobre a 
viela que liga a Avenida das Andorinhas com a Rua dos Sabiás. 
 



INDICAÇÃO Nº 446 - Para que o Sr. Prefeito Municipal determine a execução de limpeza, poda e retirada do 
mato, em toda a extensão da pista de caminhada da Praça Felicíssimo Antonio dos Santos (Simão), localizada 
ao lado da Avenida Vereador Antonio Zanta, no Conjunto Habitacional Dr. Altino Arantes. 
 
INDICAÇÃO Nº 447 - Que o Sr. Chefe do Executivo determine a instalação de uma lombofaixa ou lombada na 
Avenida dos Rouxinóis, nas proximidades do número 118, no Conjunto Habitacional Dr. Altino Arantes. 
 
INDICAÇÃO Nº 448 - Indica ao Sr. Prefeito Municipal a realização da poda das árvores existentes ao redor do 
Centro de Lazer do Trabalhador "José dos Santos Lopes - Zeca Lopes", no Conjunto Habitacional Dr. Altino 
Arantes, cortando os galhos maiores, que estão sobre a rua, levantando a copa das árvores, bem como realizar 
a limpeza da calçada do local. 
 
INDICAÇÃO Nº 461 - Para que o Sr. Prefeito Municipal envide esforços junto à Secretaria de Cultura do 
Estado de São Paulo, no sentido de conseguir um show com o Padre Reginaldo Manzotti ou Padre Antônio 
Maria ou, ainda, outro do gênero, para apresentar no evento “Natal Encantado”. 
 
INDICAÇÃO Nº 484 - Solicita ao Sr. Chefe do Executivo que determine providências objetivando a aquisição 
de uma máquina patrola (plaina), para ser utilizada na patrulha rural. 
 

 

– 2023 – 
 
 
INDICAÇÃO Nº 512 - Para que o Sr. Prefeito Municipal determine a instalação de uma lombofaixa ou lombada 
na Avenida dos Rouxinóis, mais precisamente, nas proximidades do número 118, no Conjunto Habitacional Dr. 
Altino Arantes. 
 
INDICAÇÃO Nº 513 - Busca providências junto ao Sr. Prefeito Municipal para a implantação de um redutor de 
velocidade, tipo lombada, na Avenida Ayrton Senna, no trecho entre a Avenida dos Pardais e a "Praça 
Rotatória Agricultor Antônio Alves de Assis - Toninho Caetano", em frente ao número 3490, defronte ao Jardim 
Veneza. 
 
INDICAÇÃO Nº 514 - Objetiva que o Sr. Chefe do Executivo determine a instalação de lombofaixas ao longo 
da Avenida Pedro Paulo Fernandes, no Conjunto Habitacional Francisco Pupim, principalmente no cruzamento 
desta com a Rua Lúcia Pupin. 
 
INDICAÇÃO Nº 515 - Indica ao Sr. Prefeito Municipal a instalação de um braço de luz no poste existente na 
Rua Vigário Manoel Pompeo de Arruda, nº 500, no Conjunto Habitacional Doutor Luis Cândido Alves, mais 
precisamente defronte à Igreja Adventista do Sétimo Dia. 
 
INDICAÇÃO Nº 516 - Pleiteia junto ao Sr. Chefe do Executivo a construção de canaleta com bloquete no 
cruzamento das Ruas Motorista Antonio Spina e Vereador Carlos Sibim, no Jardim Virgínia. 
 
INDICAÇÃO Nº 517 - Visa que o Sr. Chefe do Executivo determine a implantação de sinalização de solo e de 
placas, estabelecendo parada obrigatória, no cruzamento das Ruas Motorista Antonio Spina e Vereador Carlos 
Sibim, no Jardim Virgínia. 
 
INDICAÇÃO Nº 518 - Para que o Sr. Prefeito Municipal determine a implantação de um redutor de velocidade, 
tipo "lombada", na Avenida Waldemar Silva, nas proximidades do cruzamento com a Rua Pedro Marques 
Pereira, no Jardim São Gabriel. 
 
INDICAÇÃO Nº 555 - Visa que o Sr. Prefeito Municipal determine providências, objetivando nomear uma via 
pública de um futuro Bairro, a ser inaugurado no Município, como "Tenente Coronel Antero Maria da Silva". 
 
INDICAÇÃO Nº 556 - Sugere a realização dos serviços de manutenção nos equipamentos da “Academia ao Ar 
Livre”, bem como a poda e a limpeza do mato, na pista de caminhada existente na Praça Felicíssimo Antonio 



dos Santos (Simão), localizada ao lado da Avenida Vereador Antônio Zanta, no Conjunto Habitacional Dr. 
Altino Arantes. 
 
INDICAÇÃO Nº 557 - Visa a instalação de lombofaixa na Rua Dr. Azor Taylor Diniz Mascagni, defronte ao nº 
1055, no Bairro Vila Lídia. 
 

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

 

 

Requerimentos deferidos: 
 

 

– 2021 – 
 
 
REQUERIMENTO Nº 04 - Congratula com o Sr. Leido Eurípedes Ferreira, Vice-Presidente da Associação 
Folclórica de Batatais, extensivo aos seus companheiros, pela “adoção” da Praça Padre Ciro Larrauri, 
localizada em frente à Igreja dos Santos Reis, no Bairro Vila Cruzeiro. 
 
REQUERIMENTO Nº 344 - Parabeniza o Sr. José Henrique Aleixo, Diretor Proprietário da rede de postos de 
combustíveis e complexo “São Paulo”, extensivo à família, aos funcionários e colaboradores, pelos 37 anos de 
fundação do Posto São Paulo em Batatais, comemorados em 12 de outubro. 
 

 

– 2022 – 
 
 
 
REQUERIMENTO Nº 489 - Cumprimenta os proprietários da empresa João Papini Agropecuária, Sr. João 
Papini e Sra. Rosa Maria Alecrim Papini, pela inauguração da nova loja, em 28 de fevereiro de 2022, na Rua 
Carlos Gomes, nº 794. 
 
REQUERIMENTO Nº 720 - Envia cumprimentos ao "Morro Futebol Clube", na pessoa de seu Presidente 
Leônidas de Pádua Paula, pela vitória na final do campeonato de futebol canindé da Liga Amadora Série Ouro, 
realizado no dia 22 de outubro de 2022, consagrando-se campeão. 
 
REQUERIMENTO Nº 743 - Cumprimenta a Equipe "Meninos do Morro", na pessoa de seu Presidente Sr. 
Leônidas de Pádua Paula, bem como aos Senhores Jonaldo Elias de Oliveira e Júlio Cesar Resende, extensivo 
aos jogadores e membros da Diretoria, por sagrar-se campeã da Liga Amadora de Futebol Série Bronze. 
 

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

 

 

Requerimentos aprovados: 
 

 

– 2021 – 
 
 
REQUERIMENTO Nº 006 - Para que o Sr. Prefeito Municipal informe se pretende dar prioridade, ainda neste 
ano de 2021, para a revitalização e solução da grave situação em que se encontra o Centro de Lazer do 
Trabalhador “José dos Santos Lopes - Zeca Lopes”, localizado no Conjunto Habitacional Dr. Altino Arantes. 
 



REQUERIMENTO Nº 007 - Objetiva que o Sr. Prefeito Municipal informe por quais motivos não há sinalização 
no Bairro Jardim Santa Efigênia, bem como se é possível providenciá-la com urgência, esclarecendo, neste 
caso, o cronograma do serviço ou, do contrário, que aponte os motivos. 
 
REQUERIMENTO Nº 008 - Questiona o Sr. Chefe do Executivo se está previsto nivelar, asfaltar e instalar uma 
cobertura, com banco, na área do ponto de embarque e desembarque, localizado no acostamento da Estrada 
Municipal Prefeito Geraldo Marinheiro, em frente ao início da Rua Irmã Clarice Amélia da Silva, no Conjunto 
Habitacional Prefeito Dr. Antônio Claret Dal Pícolo. 
 
REQUERIMENTO Nº 009 - Busca que o Sr. Chefe do Executivo informe se tem a intenção de interligar a rede 
de água e esgoto do Condomínio do Café com o Residencial Jacarandá, esclarecendo, caso afirmativo, 
quando estas ações serão efetivadas ou, do contrário, os motivos que impedem. 
 
REQUERIMENTO Nº 010 - Objetiva que o Sr. Chefe do Executivo discrimine, por meio de relatório, com 
relação à denominada “Casa da Cultura”, informações a respeito da aquisição pela Prefeitura, como o ano, 
Governo da época, forma de pagamento, valores, nome de quem está o imóvel, sobre ação na justiça e se o 
Executivo tem como resolver a situação de abandono e poluição visual em que se encontra o local, e a sua 
ocupação por moradores de rua. 
 
REQUERIMENTO Nº 015 - Para que seja oficiado à Concessionária ViaPaulista solicitando que atualize o 
nome do Santuário Senhor Bom Jesus da Cana Verde de Batatais, nas placas existentes na Rodovia Estadual 
Cândido Portinari, bem como em outras nas proximidades da Cidade de Batatais. 
 
REQUERIMENTO Nº 016 - Indaga ao Sr. Prefeito Municipal se pretende melhorar a iluminação na viela 
existente ao lado da EMEB “Padre Benito de Uriarte Erbastrain”, entre a Avenida das Andorinhas e a Rua dos 
Sabiás, no Conjunto Habitacional Dr. Altino Arantes, bem como que esclareça se será destinado funcionário, 
ao menos três vezes por semana, para fazer a limpeza do local; se serão podados os galhos das árvores que 
ficam sobre o mencionado corredor e, ainda, corrigir a irregularidade do solo através de lama asfáltica. 
 
REQUERIMENTO Nº 017 - Objetiva que o Sr. Prefeito Municipal informe se pretende desenvolver projeto 
visando tornar o Centro Náutico “Engenheiro Carlos Zamboni”, num ponto turístico atrativo, especificando, 
ainda, quando e quais ações serão efetivadas ou, caso contrário, que esclareça os motivos que impedem esta 
iniciativa. 
 
REQUERIMENTO Nº 018 - Para que o Sr. Chefe do Executivo informe, com relação às recorrentes inundações 
de residências no Jardim Miguel Valenciano, se há acompanhamento da Procuradoria Jurídica de Batatais, nas 
ações judiciais, em que os proprietários dos imóveis movem contra a Construtora “Lema” e a Caixa Econômica 
Federal, bem como qual é a responsabilidade da Prefeitura Municipal e o motivo da lentidão para resolver esta 
questão. 
 
REQUERIMENTO Nº 022 - Requer que o Sr. Chefe do Executivo informe o motivo pelo qual a Rua Luis 
Franzoni, localizada no Bairro Chácaras São Luis, encontra-se com o trânsito impedido, com terra e lixo no seu 
encontro com a Avenida Júlio César Saqueto da Costa, no Conjunto Habitacional Dr. Jorge Nazar, 
esclarecendo, quando esta questão será resolvida, bem como, especificar, se há projeto visando não deixar 
jogar lixo e entulho no local. 
 
REQUERIMENTO Nº 023 - Questiona o Sr. Chefe do Executivo, com relação à Avenida Ayrton Senna, no 
trecho localizado entre os Bairros Jardim Canadá e Conjunto Habitacional Dom Romeu Alberti, se será 
passada a máquina niveladora plaina no acostamento, bem como sobre projeto visando a duplicação da via, 
construção de ciclovia e calçadas. 
 
REQUERIMENTO Nº 024 - Visa que o Sr. Chefe do Executivo informe se a Administração pretende adotar 
providências urgentes, visando a construção de um novo cemitério, esclarecendo em caso afirmativo, como e 
quando esta medida será realizada ou, do contrário, apontar o que impossibilita. 
 
REQUERIMENTO Nº 025 - Para que o Sr. Prefeito Municipal informe se a Administração contatará as 
empresas responsáveis pelos loteamentos: Residencial Batatais House Service, Jardim dos Ipês e Jardim 
Canadá, buscando parcerias para a instalação da iluminação pública das rotatórias e vias de acessos de seus 



empreendimentos, esclarecendo, neste caso, quando pretende efetivar esta iniciativa ou que aponte os motivos 
que a impedem. 
 
REQUERIMENTO Nº 027 - Requer que o Sr. Prefeito Municipal informe se pretende determinar, na Rua 
Geraldo Maigela Silva, a retirada da placa que impede o acesso à Rotatória Agricultor Antônio Alves de Assis - 
Toninho Caetano, esclarecendo, em caso afirmativo, quando será efetivada esta medida ou que aponte os 
motivos que impedem tal providência. 
 
REQUERIMENTO Nº 028 - Questiona o Sr. Chefe do Executivo se há projeto com o intuito de implantar um 
novo CRAS - Centro de Referência em Assistência Social, na região do Jardim São Carlos e dos Conjuntos 
Habitacionais Dr. Altino Arantes e Prefeito Dr. Antonio Claret Dal Picolo, esclarecendo, em caso afirmativo, 
quando será efetivada esta medida ou, do contrário, que nos aponte os motivos que a impedem. 
 
REQUERIMENTO Nº 029 - Objetiva que o Sr. Chefe do Executivo informe se a sinalização de trânsito da 
Avenida Prefeito José Pimenta Neves, em frente ao Velório São Vicente de Paulo será alterada, colocando 
como mão única de direção, esclarecendo, caso afirmativo, quando esta ação será efetivada ou, do contrário, 
que aponte os motivos. 
 
REQUERIMENTO Nº 030 - Visa que o Sr. Prefeito Municipal informe para quando está prevista a construção 
de calçada de cimento ou, de asfalto, na Rua Pedrinho Garbellini, no trecho localizado entre as Ruas Goiás e 
Frederico José Marques, esclarecendo, em caso negativo, o que impossibilita esta medida. 
 
REQUERIMENTO Nº 031 - Busca que o Sr. Prefeito Municipal informe se serão designados guardas civis 
municipais para realizar rondas com motos, um em cada uma das quatro principais entradas do Município, 
todos os dias, principalmente, à tarde e início da noite, multando e até prendendo os infratores, que depositam 
lixo e entulho. 
 
REQUERIMENTO Nº 032 - Questiona o Sr. Prefeito Municipal se está prevista a solicitação de orçamento junto 
à CPFL e a execução do serviço, buscando implantar braço de luz no poste da Rua Pedrinho Garbellini, entre 
as Ruas Goiás e Frederico José Marques, no Bairro Riachuelo. 
 
REQUERIMENTO Nº 132 - Solicita informações ao Sr. Prefeito Municipal, com relação às máquinas da frota da 
“Patrulha Agrícola” do Município, quantas compõem a frota, especificando o modelo, ano de fabricação e a 
quantidade que está danificada, apontando o motivo e quando se dará a solução do problema, quem é o 
responsável, como será feito e qual a programação dos serviços da patrulha nas estradas rurais, como 
ocorrerá o atendimento a pequenos agricultores, bem como, se há planos para obtenção de novas máquinas. 
 
REQUERIMENTO Nº 144 - Questiona o Sr. Prefeito Municipal se existe uma relação, aferindo a quantidade de 
famílias com pessoas desempregadas e afastadas de suas funções profissionais, especificando quantas 
perderam seus empregos com o fechamento dos comércios e quantas estão afastadas pelas empresas, em 
razão da Pandemia gerada pela Covid-19, encaminhando-a para esclarecimentos. 
 
REQUERIMENTO Nº 193 - Para que o Sr. Prefeito Municipal informe quais ruas e quais bairros entraram na 
lista do processo licitatório, realizado no final do ano de 2020, para realização de recapeamento, esclarecendo, 
também, o porquê, até o momento, a Administração não executou as referidas obras nas vias em questão. 
 
REQUERIMENTO Nº 204 - Busca que seja oficiado ao responsável pela Companhia Paulista de Força e Luz - 
CPFL, solicitando a substituição de um poste de madeira, que está com sua base podre, localizado na Rua 
Coronel Ovídio, mais precisamente no cruzamento desta com a Rua Dr. Adhemar Costa Ribeiro Junior, no 
Conjunto Habitacional Dr. Jorge Nazar. 
 
REQUERIMENTO Nº 205 - Tem por finalidade que seja oficiado ao responsável pela Companhia Paulista de 
Força e Luz - CPFL, para que determine providências no sentido de substituir o poste de madeira, que está 
com sua base podre, localizado na Rua Pará, nº 125, em frente à Igreja de Santos Reis, no Bairro Vila 
Cruzeiro, solicitando, ainda que, no dia da substituição do referido poste, esta ação seja comunicada à 
Associação Folclórica de Batatais. 
 



REQUERIMENTO Nº 232 - Requer que o Sr. Chefe do Executivo informe sobre a possibilidade de contratar a 
Sra. Elaine Xavier de Paula, tendo em vista que é capacitada para resolver questões relativas a mutuários da 
CDHU, caso não seja possível, informar se pode nomear uma pessoa do quadro de funcionários atual, com 
esse propósito, oferecendo-lhe os treinamentos oferecidos pela CDHU de Ribeirão Preto. 
 
REQUERIMENTO Nº 243 - Cria uma Comissão Especial, composta por 03 membros, pelo prazo de 180 dias, 
com a finalidade de promover estudos e acompanhamento a respeito da implementação de políticas que 
envolvam assuntos atinentes à Região Metropolitana de Ribeirão Preto. 
 
REQUERIMENTO Nº 298 - Visa que seja oficiado à Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB 
- Franca, bem como à Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, buscando 
providências quanto à poluição das águas do Rio Esmeril, no trecho entre os Municípios de Patrocínio Paulista 
e Altinópolis. 
 
REQUERIMENTO Nº 312 - Questiona o Sr. Chefe do Executivo se há previsão para realizar um projeto, 
objetivando substituir as lâmpadas de todas as praças do Município, por LED, esclarecendo, caso afirmativo, 
quando esta ação será efetivada ou, do contrário, os motivos que a impedem. 
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REQUERIMENTO Nº 397 - Tem por finalidade que o Sr. Prefeito informe para quando está prevista a 
instalação de iluminação pública das rotatórias de acesso aos loteamentos Jardim dos Ipês, Jardim Canadá e 
entrada do Bairro Batatais House Service, localizados ao longo da Av. Ayrton Senna. 
 
REQUERIMENTO Nº 398 - Busca que o Sr. Chefe do Executivo informe, com relação à urbanização a ser 
realizada da Avenida Ayrton Senna, se estão sendo atendidas as regras contidas no Novo Plano Diretor, Lei 
Complementar nº 51/2020, mais especificamente, no que diz respeito à largura mínima das avenidas, passeios, 
canteiros centrais, esclarecendo como ficará o traçado e que encaminhe, para esclarecimentos, o projeto de 
urbanização adequado, bem como que informe se caberá a construção de ciclovia e em caso contrário, 
justificar pormenorizadamente. 
 
REQUERIMENTO Nº 399 - Objetiva que o Sr. Prefeito Municipal informe se pretende desenvolver projeto 
visando tornar o Centro Náutico “Engenheiro Carlos Zamboni”, num ponto turístico atrativo, especificando, 
ainda, quando e quais ações serão efetivadas ou, caso contrário, que esclareça os motivos que impedem esta 
iniciativa. 
 
REQUERIMENTO Nº 400 - Busca que o Sr. Prefeito Municipal informe se há a previsão de designar Guardas 
Civis Municipais para realizar rondas com motos, um em cada uma das quatro principais entradas do 
município, todos os dias e, principalmente, à tarde e início da noite, autuando e multando os infratores, que 
depositam lixo e resíduos de construção nas entradas e saídas do Município e, na impossibilidade desta ação, 
os motivos. 
 
REQUERIMENTO Nº 401 - Para que o Sr. Chefe do Executivo informe de quem é a responsabilidade de 
organizar e acompanhar as diretorias dos Centros Comunitários, esclarecendo, ainda, se está dentro das 
atribuições da Administração instruir e auxiliar os munícipes para se designar diretoria aonde não tem. 
 
REQUERIMENTO Nº 402 - Indaga o Sr. Prefeito Municipal se há previsão de instalar bancos de cimento do 
lado externo das UBS’s, debaixo da cobertura, especificando, neste caso, quando e onde serão colocados ou, 
do contrário, que esclareça os motivos. 
 
REQUERIMENTO Nº 403 - Visa que o Sr. Prefeito Municipal informe se está prevista a solicitação de 
orçamento junto à CPFL e a execução do serviço, para implantação de braço de luz e iluminação no poste da 
Rua Pedrinho Garbellini, no trecho entre as Ruas Goiás e Frederico José Marques. 
 



REQUERIMENTO Nº 404 - Objetiva que o Sr. Chefe do Executivo informe se a sinalização de trânsito da 
Avenida Prefeito José Pimenta Neves, em frente ao Velório São Vicente de Paulo será alterada, colocando 
como mão única de direção, esclarecendo, caso afirmativo, quando esta ação será efetivada ou, do contrário, 
os motivos que impedem. 
 
REQUERIMENTO Nº 405 - Busca que o Sr. Chefe do Executivo informe se tem a intenção de interligar a rede 
de água e esgoto do Condomínio do Café com o Residencial Jacarandá, esclarecendo, caso afirmativo, 
quando esta ação será efetivada ou, do contrário, os motivos que impedem. 
 
REQUERIMENTO Nº 406 - Questiona o Sr. Chefe do Executivo se está previsto nivelar, asfaltar e instalar uma 
cobertura, com banco, na área do ponto de embarque e desembarque, localizado no acostamento da Estrada 
Municipal Prefeito Geraldo Marinheiro, em frente ao início da Rua Irmã Clarice Amélia da Silva, no Conjunto 
Habitacional Prefeito Dr. Antônio Claret Dal Pícolo. 
 
REQUERIMENTO Nº 407 - Requer que o Sr. Chefe do Executivo informe o motivo pelo qual a Rua Luis 
Franzoni, localizada no Bairro Chácaras São Luis, encontra-se com o trânsito impedido, com terra e lixo, no 
seu encontro com a Avenida Júlio César Saqueto da Costa, no Conjunto Habitacional Dr. Jorge Nazar, 
esclarecendo, quando esta questão será resolvida, bem como, especificar, se há projeto visando não deixar 
jogar lixo e entulho no local. 
 
REQUERIMENTO Nº 408 - Indaga o Sr. Chefe do Executivo se a Administração providenciará a instalação da 
devida sinalização de trânsito no Bairro Jardim Santa Efigênia, esclarecendo quando realizará o serviço ou, 
apontar os motivos que impedem esta providência. 
 
REQUERIMENTO Nº 409 - Para que o Sr. Chefe do Executivo informe se realizará a revitalização e reforma do 
Centro de Lazer do Trabalhador “José dos Santos Lopes - Zeca Lopes”, no Conjunto Habitacional Dr. Altino 
Arantes, especificando, ainda, quais ações serão realizadas ou, do contrário, que aponte os motivos. 
 
REQUERIMENTO Nº 410 - Visa que o Sr. Prefeito informe se será realizado o asfaltamento da Travessa 
Lourenço Betarello, no trecho entre as Ruas José Garibaldi e Quintino Bocaiúva, no Bairro Castelo ou, do 
contrário, que aponte os motivos que impedem tal providência. 
 
REQUERIMENTO Nº 411 - Objetiva que o Sr. Prefeito Municipal informe se há projeto para a construção de um 
novo cemitério e, caso afirmativo, para quando está prevista a sua execução, e como se dará, ou, do contrário, 
que justifique. 
 
REQUERIMENTO Nº 474 - Para que seja prorrogado, por mais 180 (cento e oitenta) dias, o prazo da 
Comissão Especial, criada de acordo com o Requerimento nº 243/2021, com a finalidade de promover estudos 
e acompanhamento a respeito da implementação de políticas que envolvam assuntos atinentes à Região 
Metropolitana de Ribeirão Preto. 
 
REQUERIMENTO Nº 492 - Que seja oficiado ao Comandante do 15º Batalhão da Polícia Militar de Batatais, 
solicitando que informe quais providências serão tomadas para resolver os problemas apresentados por 
motociclistas e motoboys, que transitam com o escapamento alterado, produzindo intenso barulho, empinam as 
motos e, também, andam em alta velocidade, esclarecendo, ainda, quando serão aplicadas as medidas 
cabíveis. 
 
REQUERIMENTO Nº 524 - Solicita informações ao Sr. Prefeito Municipal, com relação às máquinas da frota da 
“Patrulha Agrícola”, sobre quantas compõem a frota, especificando o modelo, ano de fabricação e a quantidade 
que está danificada, apontando o motivo e quando se dará a solução do problema, quem é o responsável, 
como será feito e qual a programação dos serviços da Patrulha nas estradas rurais, como ocorrerá o 
atendimento a pequenos agricultores, bem como, se há planos para obtenção de novas máquinas. 
 
REQUERIMENTO Nº 525 - Visa que o Sr. Prefeito Municipal informe para quando está prevista a construção 
de calçada de cimento ou de asfalto, na Rua Pedrinho Garbellini, no trecho localizado entre as Ruas Goiás e 
Frederico José Marques, esclarecendo, em caso negativo, o que impossibilita esta medida. 
 



REQUERIMENTO Nº 526 - Questiona o Sr. Chefe do Executivo se há projeto com o intuito de implantar um 
novo CRAS - Centro de Referência em Assistência Social, na região do Jardim São Carlos e dos Conjuntos 
Habitacionais Dr. Altino Arantes e Prefeito Dr. Antonio Claret Dal Picolo, esclarecendo, em caso afirmativo, 
quando será efetivada esta medida ou, do contrário, nos aponte os motivos. 
 
REQUERIMENTO Nº 527 - Objetiva que o Sr. Chefe do Executivo discrimine, por meio de relatório, com 
relação à denominada “Casa da Cultura”, informações a respeito da aquisição pela Prefeitura, como o ano, 
Governo da época, forma de pagamento, valores, nome de quem está o imóvel, ação na justiça, se o Executivo 
tem como resolver a situação de abandono e poluição visual em que se encontra o local e a sua ocupação por 
moradores de rua. 
 
REQUERIMENTO Nº 554 - Para que o Sr. Chefe do Executivo informe se está previsto destampar os dois 
bueiros existentes no cruzamento da Rua Madalena Zinatto Garbellini com a Praça Jamile André Mansur, bem 
como asfaltar os trechos com buracos daquele cruzamento, esclarecendo quando essas medidas serão 
viabilizadas. 
 
REQUERIMENTO Nº 560 - Indaga o Sr. Chefe do Executivo se está sendo providenciado local adequado para 
o descarte do lixo do Município, bem como se existe previsão de se realizar um programa de conscientização 
da população através da imprensa local, divulgando sobre a coleta domiciliar e os problemas gerados pelo 
descarte irregular e que esclareça, ainda, como está a fiscalização da Prefeitura para coibir esse descarte. 
 
REQUERIMENTO Nº 631 - Visa que o Sr. Prefeito Municipal informe se a Administração pretende realizar 
melhorias na iluminação pública na pista de caminhada da Praça Felicíssimo Antonio dos Santos (Simão), 
localizada ao lado da Avenida Vereador Antônio Zanta, no Conjunto Habitacional Dr. Altino Arantes, 
esclarecendo em caso afirmativo, quando se efetivará ou, caso contrário, o que impede sua realização. 
 
REQUERIMENTO Nº 632 - Questiona o Sr. Prefeito Municipal se serão instalados pontos de iluminação de 
LED em todo o recinto do Centro de Lazer do Trabalhador "José dos Santos Lopes - Zeca Lopes", no Conjunto 
Habitacional Dr. Altino Arantes, especificando, do contrário, os motivos que impedem esta providência. 
 
REQUERIMENTO Nº 633 - Para que o Sr. Chefe do Executivo informe se há previsão para construir uma 
canaleta com bloquetes na Rua dos Antúrios, nº 564, defronte ao Açougue e Mercado “Super Luisão”, na Vila 
São Francisco, esclarecendo, em caso afirmativo, quando esta providência será efetivada. 
 
REQUERIMENTO Nº 637 - Questiona o Sr. Prefeito Municipal sobre a substituição da iluminação da Praça 
Padre Ciro Larrauri, localizada em frente à Igreja dos Santos Reis, na Vila Cruzeiro, com lâmpadas de LED, se 
ocorrerá antes da realização do “26º Festival de Folclore”, especificando, do contrário, qual o impedimento. 
 
REQUERIMENTO Nº 669 - Para que seja prorrogado, por mais 180 dias, o prazo da Comissão Especial, criada 
de acordo com o Requerimento nº 243/2021, com a finalidade de promover estudos e acompanhamento a 
respeito da implementação de políticas que envolvam assuntos atinentes à Região Metropolitana de Ribeirão 
Preto. 
 
REQUERIMENTO Nº 712 - Questiona o Sr. Chefe do Executivo sobre a possibilidade de retirar os 
equipamentos da “Academia ao Ar Livre” instalada na Avenida Waldemar Silva, no Jardim São Gabriel e fazer 
a sua manutenção completa, esclarecendo, em caso afirmativo, para quando está prevista a ação. 
 
REQUERIMENTO Nº 713 - Solicita ao Sr. Chefe do Executivo que informe se a Administração tem a intenção 
de adquirir ônibus novos para o transporte coletivo, objetivando a disponibilização de mais horários e, também, 
aos finais de semana, esclarecendo, caso afirmativo, quando esta ação será efetivada ou, do contrário, os 
motivos que impedem. 
 
REQUERIMENTO Nº 714 - Indaga o Sr. Chefe do Executivo se pretende tomar providências urgentes junto à 
Artesp - Agência Reguladora de Transporte do Estado de São Paulo, visando que todos os ônibus que têm 
ponto fixo na Rua Ana Luiza, passem a utilizar o Terminal Rodoviário “Roberto Pimenta Marques”. 
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REQUERIMENTO Nº 787 - Busca que o Executivo informe, com relação à urbanização a ser realizada da 
Avenida Ayrton Senna, se estão sendo atendidas as regras contidas no Novo Plano Diretor, Lei Complementar 
nº 51/2020, no que diz respeito à largura mínima das avenidas, passeios, canteiros centrais, esclarecendo 
como ficará o traçado e que encaminhe, para esclarecimentos, o projeto de urbanização adequado, bem como 
que informe se caberá a construção de ciclovia. 
 
REQUERIMENTO Nº 788 - Questiona o Sr. Prefeito Municipal se serão instalados pontos de iluminação de 
LED em todo o recinto do Centro de Lazer do Trabalhador "José dos Santos Lopes - Zeca Lopes", no Conjunto 
Habitacional Dr. Altino Arantes, especificando, do contrário, os motivos que impedem esta providência. 
 
REQUERIMENTO Nº 789 - Indaga o Sr. Chefe do Executivo sobre providências urgentes junto à Artesp - 
Agência Reguladora de Transporte do Estado de São Paulo, visando que todos os ônibus que têm ponto fixo 
na Rua Ana Luiza, passem a utilizar o Terminal Rodoviário “Roberto Pimenta Marques”. 
 
REQUERIMENTO Nº 790 - Para que o Sr. Prefeito informe se pretende melhorar a iluminação na viela 
existente ao lado da EMEB "Padre Benito de Uriarte Erbastrain", entre a Avenida das Andorinhas e a Rua dos 
Sabiás, no Conjunto Habitacional Dr. Altino Arantes, bem como se será destinado funcionário, ao menos três 
vezes por semana, para a limpeza do local; se serão podados os galhos das árvores que ficam sobre o 
mencionado corredor e, ainda, corrigir a irregularidade do solo através de lama asfáltica. 
 
REQUERIMENTO Nº 791 - Busca que o Sr. Chefe do Executivo informe se designará Guardas Civis Municipais 
para realizar rondas com motos, nas quatro principais entradas do Município, todos os dias e, principalmente, à 
tarde e início da noite, autuando e multando os infratores, que depositam lixo e resíduos de construção 
naqueles locais e, na impossibilidade desta ação, apontar os motivos. 
 
REQUERIMENTO Nº 792 - Objetiva que o Sr. Chefe do Executivo informe se a sinalização de trânsito da 
Avenida Prefeito José Pimenta Neves, em frente ao Velório São Vicente de Paulo será alterada, colocando 
como mão única de direção, esclarecendo, caso afirmativo, quando esta ação será efetivada ou, do contrário, 
os motivos que impedem. 
 
REQUERIMENTO Nº 793 - Requer que o Sr. Chefe do Executivo informe se existe previsão de se realizar um 
programa de conscientização da população por meio da imprensa local, divulgando sobre a coleta de lixo 
domiciliar, esclarecendo também, como está a fiscalização da Prefeitura para coibir práticas irregulares de 
descarte e, ainda, se é possível a instalação de ecopontos em locais estratégicos, com área adequada para o 
recebimento dos resíduos sólidos com a presença de um servidor. 
 
REQUERIMENTO Nº 794 - Solicita informações ao Sr. Prefeito Municipal, com relação às máquinas da frota da 
"Patrulha Agrícola" do Município, quantas compõem a frota, especificando o modelo, ano de fabricação e a 
quantidade que está danificada, apontando o motivo e quando se dará a solução do problema, quem é o 
responsável, como será feito e qual a programação dos serviços nas estradas rurais, como ocorrerá o 
atendimento a pequenos agricultores, bem como, se há planos para obtenção de novas máquinas. 
 
REQUERIMENTO Nº 795 - Tem por finalidade que o Sr. Prefeito Municipal informe para quando está prevista a 
instalação de iluminação pública nas rotatórias de acesso ao Jardim dos Ipês e ao Jardim Canadá, bem como 
na entrada do Bairro Batatais House Service, localizados ao longo da Avenida Ayrton Senna. 
 
REQUERIMENTO Nº 796 - Objetiva que o Sr. Prefeito informe se pretende desenvolver projeto visando tornar 
o Centro Náutico "Engenheiro Carlos Zamboni", num ponto turístico atrativo, especificando, ainda, quando e 
quais ações serão efetivadas ou, caso contrário, que esclareça os motivos que impedem esta iniciativa. 
 
REQUERIMENTO Nº 797 - Para que o Sr. Chefe do Executivo informe se realizará a revitalização e reforma do 
Centro de Lazer do Trabalhador "José dos Santos Lopes - Zeca Lopes", no Conjunto Habitacional Dr. Altino 
Arantes, especificando, quais ações serão realizadas ou, do contrário, que aponte os motivos. 
 



REQUERIMENTO Nº 798 - Requer que o Sr. Chefe do Executivo informe o motivo pelo qual a Rua Luis 
Franzoni, localizada no Bairro Chácaras São Luis, encontra-se com o trânsito impedido, com terra e lixo, no 
seu encontro com a Avenida Júlio César Saqueto da Costa, no Conjunto Habitacional Dr. Jorge Nazar, 
esclarecendo, quando esta questão será resolvida, bem como, especificar, se há projeto visando não deixar 
jogar lixo e entulho no local. 
 
REQUERIMENTO Nº 799 - Busca que o Sr. Chefe do Executivo informe se interligará a rede de água e esgoto 
do Condomínio do Café com o Residencial Jacarandá, esclarecendo, caso afirmativo, quando esta ação será 
efetivada ou, do contrário, os motivos que impedem. 
 
REQUERIMENTO Nº 800 - Objetiva que o Sr. Prefeito Municipal informe se há projeto para a construção de um 
novo cemitério e, caso afirmativo, esclarecer para quando está prevista a sua execução e como se dará ou, do 
contrário, que justifique. 
REQUERIMENTO Nº 801 - Para que o Sr. Chefe do Executivo informe qual o motivo da Travessa Lourenço 
Betarello, situada no Bairro Castelo, ainda não ter sido asfaltada e se a Administração tem a intenção de 
asfaltar a via durante o ano de 2023. 
 
REQUERIMENTO Nº 854 - Prorroga, por mais 180 (cento e oitenta) dias, o prazo da Comissão Especial, criada 
de acordo com o Requerimento nº 243/2021, com a finalidade de promover estudos e acompanhamento a 
respeito da implementação de políticas que envolvam assuntos atinentes à Região Metropolitana de Ribeirão 
Preto. 
 
REQUERIMENTO Nº 883 - Requer que o Sr. Chefe do Executivo informe se o próximo Bairro, a ser 
inaugurado, poderá levar o nome de “Prefeito Doutor Rubens Dias de Morais”. 
 
REQUERIMENTO Nº 884 - Tem por finalidade que o Sr. Prefeito informe a possibilidade de instalar o 
alambrado ao redor do “Campo de Futebol Antonio Carlos Marques”, no Bairro Dr. Altino Arantes, antes do final 
de 2023 e estudar uma alternativa para a construção de vestiário e sanitário, esclarecendo o cronograma para 
as ações ou, em caso de negativa, citar qual é o impeditivo. 
 
REQUERIMENTO Nº 885 - Objetiva que o Sr. Chefe Do Executivo informe se a Administração pretende retirar 
a mureta instalada na Avenida Quatorze de Março e colocar grades nas laterais e no cruzamento com a Rua 
dos Expedicionários, objetivando melhorar o escoamento de água. 
 
REQUERIMENTO Nº 886 - Visa que o Sr. Prefeito informe, quanto foi pago pela Prefeitura aos proprietários da 
“Casa da Cultura”, esclarecendo, também, quanto foi pago aos advogados, de que forma foram pagos esses 
valores, o total geral de gastos, bem como se, atualmente, são onze milhões de reais o valor que os 
proprietários querem receber e o que o Executivo pode fazer para adiantar o processo. 
 
REQUERIMENTO Nº 896 - Para que o Executivo informe de quem é a responsabilidade de arrancar o mato, 
entre a via e a calçada, e fazer a limpeza desses locais, esclarecendo, ainda, quantos fiscais fazem parte do 
quadro de servidores da Prefeitura, em quais áreas eles atuam e por que esta fiscalização não está sendo 
realizada. 
 
REQUERIMENTO Nº 906 - Objetiva que seja oficiado ao DER – Departamento de Estradas de Rodagem 
solicitando que informe se houve de fato um planejamento para o afaltamento da Rodovia Rio Negro e 
Solimões (SP–336), bem como se  teve um entendimento ou acordo com a Secretaria Municipal de Obras, 
Planejamento e Serviços Públicos de Batatais quanto a esta questão e, também, se é do conhecimento do seu 
corpo técnico a situação da referida Rodovia que, no momento, está esburacada e com sérios problemas, 
dentre eles a questão da água pluvial. 
 
REQUERIMENTO Nº 907 - Tem por finalidade que o Sr. Chefe do Executivo informe se há previsão para a 
instalação de uma “Academia ao Ar Livre”, na Praça Valdir de Jesus Massarão, localizada entre os Bairros 
Jardim Virgínia, Santa Terezinha, Dom Romeu Alberti e Dr. Altino Arantes, esclarecendo, caso afirmativo, 
quando será realizada esta ação ou, do contrário, o motivo que a  impede. 
 

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

 



 

Projeto aprovado: 
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PROJ. DECRETO LEGISL. Nº 457 - Visa conceder Título de “Cidadão Batataense”, ao Sr. Aildo Rodrigues 
Ferreira, pelos relevantes serviços prestados ao Município de Batatais. Decreto nº 435, de 04/03/2022. 
 

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

Batatais, 20 de Abril de 2023. 

 

Departamento de Assistência Legislativa 

 

 


