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Indicações deferidas: 
 

 

– 2021 – 
 

 
INDICAÇÃO Nº 007 - Tem por finalidade que Sr. Chefe do Executivo determine providências visando instituir 
no Município, legislação sobre parcerias/convênio visando a contratação de jovens aprendizes, encaminhando 
para o Legislativo o Projeto de Lei. 
 
INDICAÇÃO Nº 008 - Solicita do Sr. Prefeito Municipal que determine a notificação dos proprietários de 
terrenos localizados no Bairro Morada do Verde, para que promovam a limpeza e a retirada do mato. 
 
INDICAÇÃO Nº 010 - Indica ao Sr. Prefeito Municipal que disponibilize um Guarda Civil para permanecer nas 
dependências da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante o período diurno. 
 
INDICAÇÃO Nº 011 - Propõe ao Sr. Chefe do Executivo que determine a manutenção elétrica dos refletores da 
Quadra Esportiva “João Toffetti - Nininho”, localizada no Conjunto Habitacional Antônio Romagnoli. 
 
INDICAÇÃO Nº 012 - Sugere junto ao Sr. Prefeito Municipal a possibilidade de realizar a manutenção e 
ampliação da iluminação da Praça Silvana Maria Guilhermitti, situada no Bairro Jardim Elena. 
 
INDICAÇÃO Nº 101 - Para que o Sr. Prefeito Municipal determine a revisão e o necessário conserto nas calhas 
da UBS “Dr. Synésio Thomazella”, localizada no Bairro Jardim São Carlos. 
 
INDICAÇÃO Nº 102 - Pleiteia ao Sr. Chefe do Executivo que os atendimentos com os psicólogos retornem 
para as Unidades Básicas de Saúde do Município. 
 
INDICAÇÃO Nº 110 - Propõe ao Sr. Chefe do Executivo que estude a possibilidade de implantar o Programa 
denominado “Expresso da Saúde”, onde se destina pontos fixos nos bairros da Cidade para pegar pacientes e 
transportá-los gratuitamente, para os locais em que realizarão consultas, exames e para retirada de 
medicamentos. 
 
INDICAÇÃO Nº 111 - Indica ao Sr. Chefe do Executivo que utilize as sobras dos bloquetes de concreto 
retirados do calçamento da Avenida Dr. Oswaldo Scatena, para a pavimentação da rua central interna que 
corta o Bosque Municipal “Dr. Alberto Gaspar Gomes”. 
 
INDICAÇÃO Nº 112 - Para que o Sr. Chefe do Executivo determine a adequação da piscina do Centro 
Esportivo “Professor Joaquim Amaury de Figueiredo”, localizada no Jardim Simara, para a prática de 
hidroginástica, inclusive com a instalação de barras de alumínio para apoio de braço, bem como iluminação 
para aulas noturnas. 
 
INDICAÇÃO Nº 113 - Busca junto ao Prefeito Municipal a manutenção/reforma dos alambrados e que se 
proceda a pintura da quadra esportiva localizada na EMEB “José Braga Morato”, no Jardim Simara, bem como 
os da escolinha de futsal do Centro Esportivo Joaquim Amaury de Figueiredo - CEJAF. 
 
INDICAÇÃO Nº 114 - Para que o Sr. Chefe do Executivo determine o recapeamento asfáltico em toda a 
extensão na Rua José Munari, no Parque Residencial Semielli. 
 



INDICAÇÃO Nº 115 - Busca que o Sr. Chefe do Executivo retome o Projeto de Castração de Animais de Rua, 
que aconteceu no 2º semestre de 2020, em parceria com o Ministério Público e a Associação Protetora dos 
Animais. 
 
INDICAÇÃO Nº 139 - Busca providências do Sr. Prefeito Municipal visando que sejam respeitados os limites de 
velocidade, pelos condutores de veículos que transitam na Rua Neuza Mello Pires da Cruz, localizada no 
Bairro Morada do Verde, próximo à ponte que liga ao Jardim Davi Rodrigues, seja através da implantação de 
sinalização de solo e por meio de placas, ou com outra medida. 
 
INDICAÇÃO Nº 140 - Indica ao Sr. Chefe do Executivo determine estudos para passar para o canteiro central, 
as vagas de estacionamento da Avenida Prefeito Washington Luis. 
 
INDICAÇÃO Nº 141 - Para que o Sr. Chefe do Executivo determine a verificação do estoque de EPI’s dos 
servidores da Prefeitura, em especial dos Agentes de Coleta de Lixo, dos Agentes Leituristas, e caso seja 
identificada a falta, que seja feita a reposição desses equipamentos com urgência. 
 
INDICAÇÃO Nº 194 - Solicita do Sr. Chefe do Executivo que determine a instalação de grades ligando as 
lombofaixas instaladas na Avenida Nove de Julho, à guia do passeio público, nivelando-as. 
 
INDICAÇÃO Nº 195 - Objetiva que o Sr. Chefe do Executivo determine a limpeza da Área de Preservação 
Permanente localizada nas proximidades da Rua Carlos Sérgio Pupin, no Conjunto Habitacional Francisco 
Pupin. 
 
INDICAÇÃO Nº 225 - Objetiva que o Sr. Chefe do Executivo determine a construção de uma valeta para o 
correto escoamento das águas, no cruzamento das Ruas Paraná e dos Lírios, no Bairro Vila Lídia. 
 
INDICAÇÃO Nº 232 - Objetiva que o Sr. Chefe do Executivo estude a instalação de ciclofaixas no Município. 
 
INDICAÇÃO Nº 244 - Objetiva que o Sr. Chefe do Executivo determine estudos no sentido de realizar projeto 
visando melhoria na sinalização e construção de acostamento na Estrada Municipal Prefeito Geraldo 
Marinheiro BTT-010. 
 
INDICAÇÃO Nº 245 - Indica ao Sr. Prefeito Municipal providências visando a construção de uma valeta, na 
Rua Tereza Capeloze Pupin, próximo ao número 354, no Parque Nova Alvorada. 
 
INDICAÇÃO Nº 248 - Propõe ao Sr. Prefeito Municipal realizar a limpeza geral e a manutenção constante nas 
Praças Valdo Gonçalves Brasil e Maria Cecília Brasil, localizadas no Jardim Davi Rodrigues. 
 
INDICAÇÃO Nº 255 - Propõe ao Executivo ampliar os serviços de fisioterapia para a população, verificando 
inclusive formas de realizar parceria com entidades do 3º setor como a Abadef - Associação Batataense dos 
Deficientes Físicos. 
 
INDICAÇÃO Nº 256 - Visa que o Sr. Prefeito Municipal determine estudos analisando a possibilidade do 
Município de Batatais sediar uma etapa da “Copa São Paulo de Ciclismo”. 
 
INDICAÇÃO Nº 264 - Indica ao Sr. Prefeito Municipal que determine à Dimutran, reservar 10 vagas de 
estacionamento de veículos na Rua Coronel Joaquim Rosa, demarcando-as com cones, no dia 21/09, das 
08:30 às 10:30 horas, visando a efetuar ação por ocasião da Campanha “Setembro Verde”. 
 
INDICAÇÃO Nº 265 - Para que o Sr. Prefeito Municipal estude a possibilidade de realizar uma campanha de 
orientação, informando que a responsabilidade da iluminação das vias públicas é da CPFL, bem como divulgar 
os canais que podem ser utilizados para solicitar os serviços. 
 
INDICAÇÃO Nº 266 - Busca providências visando a demarcação de faixas estabelecendo as vagas de 
estacionamento na região central do Município, inclusive nos locais que não pertencem ao estacionamento 
rotativo “Zona Azul”. 
 



INDICAÇÃO Nº 267 - Busca providências do Sr. Chefe do Executivo no sentido de realizar a solicitação, à 
Associação dos Amigos do Caminho da Fé, para a inclusão do Município de Batatais nas Trilhas do “Caminho 
da Fé”. 
 
INDICAÇÃO Nº 305 - Propõe que o Sr. Prefeito Municipal determine a revisão e manutenção do piso da Praça 
Cônego Joaquim Alves, em frente ao Santuário do Senhor Bom Jesus da Cana Verde. 
 

 

– 2022 – 
 

 
INDICAÇÃO Nº 344 - Propõe ao Sr. Prefeito Municipal que determine a realização de vistoria e posteriores 
providências, visando a notificação dos proprietários de terrenos, para que promovam a limpeza e a retirada do 
mato das dependências de seus imóveis, dando prioridade para os loteamentos novos, tais como Bairros 
Morada do Verde, Jardim Davi Rodrigues, Jardim Canadá, Jardim dos Ipês e Jardim Veneza. 
 
INDICAÇÃO Nº 349 - Pleiteia ao Sr. Prefeito Municipal o serviço de manutenção e melhorias na Quadra de 
Esportes Roberto Donizeti Marques – “Betão”, localizada na Avenida Vereador Jácomo Rampim. 
 
INDICAÇÃO Nº 371 - Solicita providências do Sr. Prefeito Municipal visando a implantação de “Academia ao Ar 
Livre”, no Jardim Davi Rodrigues. 
 
INDICAÇÃO Nº 372 - Para que o Sr. Chefe do Executivo envie a esta Câmara Municipal, Projeto de Lei 
instituindo a Política Municipal de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA). 
 
INDICAÇÃO Nº 373 - Solicita ao Sr. Chefe do Executivo que encaminhe a esta Casa, Projeto de Lei isentando 
candidatos doadores de medula óssea, de taxas de inscrição, em concursos públicos de cargos ou empregos, 
em órgãos ou entidades de qualquer um dos poderes do Município de Batatais. 
 
INDICAÇÃO Nº 400 - Solicita ao Sr. Presidente do Legislativo, a colocação de placa na Câmara Municipal com 
dizeres ressaltando que onde hoje é a sede do Poder Legislativo de Batatais, já foi, no passado, a Igreja de 
Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, relembrando parte de nossa história. 
 
INDICAÇÃO Nº 401 - Objetiva que o Sr. Prefeito Municipal determine a marcação de solo, especificando a 
quilometragem, nas calçadas da Avenida Prefeito Washington Luis e do Lago Artificial “Ofélia Borges Silva 
Alves”. 
 
INDICAÇÃO Nº 402 - Para que o Sr. Prefeito Municipal estude a possibilidade de atualizar os valores pagos 
aos estagiários que prestam serviços na Administração. 
 
INDICAÇÃO Nº 425 - Busca do Sr. Prefeito Municipal, em conjunto com a Guarda Civil Municipal, a 
possibilidade de que os guardas, em suas rondas noturnas, possam colaborar no sentido de anotar os 
endereços de postes de iluminação pública com lâmpadas queimadas, ou com mau funcionamento, 
objetivando subsidiar a ouvidoria municipal, ou outro setor, por  demandar, junto à CPFL, a reparação. 
 
INDICAÇÃO Nº 440 - Indica ao Sr. Chefe do Executivo realizar o curso de primeiros socorros, de acordo com a 
Lei nº 3527/2018 (Lei de Lucas), aos profissionais da rede municipal de ensino e de instituições do terceiro 
setor, ligadas à educação. 
 
INDICAÇÃO Nº 450 - Para que o Sr. Prefeito Municipal realize uma inspeção e, posteriormente, a manutenção 
das palmeiras existentes na Praça Cônego Joaquim Alves, com a retirada das folhas e frondes que estão muito 
grandes. 
 
INDICAÇÃO Nº 451 - Pleiteia junto ao Sr. Chefe do Executivo a realização de um levantamento verificando a 
situação das quadras esportivas do Município e, posteriormente, determinar os serviços de manutenção que se 
fizerem necessários. 
 



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

 

 

Requerimentos deferidos: 
 

 

– 2021 – 
 
 
REQUERIMENTO Nº 02 - Congratula com o Sr. Danilo Diverno, pela reinauguração do seu salão de beleza, no 
dia 09 de janeiro do corrente ano, situado na Rua Paraná nº 1001. 
 
REQUERIMENTO Nº 149 - Congratula com a Senhora Sonia Roseli Stoppa Garbellini, pelos 41 anos de 
dedicação à profissão de Assistente Social, 19 deles na ABADEF, bem como, por conquistar a merecida 
aposentadoria. 
 
REQUERIMENTO Nº 255 - Parabeniza os Senhores Celso Galina Junior, Eduardo Henrique Ricci, Marcelo 
Donha Marton e Rodrigo Triffoni Calegari, da equipe de Bombeiros Profissionais Civis de Batatais e ao Senhor 
Alexandre Tomazini Lavagnoli, operador de máquinas de Prefeitura, pelo trabalho de salvamento e resgate de 
um cachorro que estava preso em uma broca de construção. 
 
REQUERIMENTO Nº 345 - Congratula com o Sr. Marcelo Nogueira, pela assunção ao cargo de Presidente do 
Partido “Republicanos”, especialmente pelo trabalho desempenhado em prol do Município de Batatais. 
 
REQUERIMENTO Nº 353 - Congratula com a equipe de robótica “Robococ”, do Colégio Semeando/COC, de 
Batatais, pela conquista do prémio na modalidade Prática Virtual - categoria: Inovação, na Etapa Nacional das 
Olimpíadas Brasileiras de Robótica - OBR 2021, com o projeto Movimentação por rodas mecanum e o Robô 
Nick, e também parabeniza o Colégio Semeando/COC de Batatais pelo incentivo e apoio oferecido aos alunos 
e professores. 
 
REQUERIMENTO Nº 369 - Parabeniza a proprietária da loja “Queda Livre”, extensivo aos colaboradores, pela 
comemoração dos 35 anos de existência deste conceituado estabelecimento comercial. 
 
REQUERIMENTO Nº 370 - Congratula com os proprietários da loja JP Modas, extensivo aos seus 
colaboradores, pela reforma e reinauguração do estabelecimento, ocorrida no último dia 24 de novembro. 
 
REQUERIMENTO Nº 371 - Tem por finalidade parabenizar o Salão de Beleza Tok Special, na pessoa de sua 
proprietária, a Sra. Silvia Helena Catin, extensivo aos colaboradores, pelos 20 anos de sua instalação no prédio 
situado na Avenida Dr. Oswaldo Scatena, nº 519. 
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REQUERIMENTO Nº 535 - Cumprimenta o Movimento de Pais de Autistas de Batatais, na pessoa das Sras. 
Camila Amorim, Francine Prado, Kelly U. Toledo e do Sr. Thiago Câmara, pelo “1º Teanique”, realizado no dia 
10 de abril de 2022. 
 
REQUERIMENTO Nº 543 - Cumprimenta as empresas Jumil - Justino de Morais, Irmãos S/A, Implementos 
Agrícolas Marispan Ltda e Fundição Batatais Ltda, pela participação na 27ª edição da Agrishow, realizada na 
Cidade de Ribeirão Preto, de 25 a 29 de abril do corrente ano. 
 

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

 

 



Requerimentos aprovados: 
 

 

– 2021 – 
 

 

 
REQUERIMENTO Nº 014 - Busca que seja oficiado ao Superintendente Regional do INSS, Sr. Rui Brunini 
Junior, solicitando que informe a este Legislativo, sobre o andamento para encontrar um novo prédio para 
funcionamento da agência do INSS de Batatais e a previsão de volta com o atendimento presencial. 
 
REQUERIMENTO Nº 019 - Objetiva que seja criada uma Comissão Especial, composta por 03 (três) membros, 
pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, com a finalidade de realizar estudos objetivando a inclusão ao 
mercado de trabalho, de pessoas com deficiência, jovens e adultos em situação de vulnerabilidade social. 
 
REQUERIMENTO Nº 020 - Busca que seja criada uma Comissão Especial, composta por 03 (três) membros, 
pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, com o intuito de levantar informações e estudos a fim de reformular a 
legislação que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Esporte e Lazer, objetivando torná-lo ativo. 
 
REQUERIMENTO Nº 021 - Tem por finalidade que seja criada uma Comissão Especial, composta por 03 (três) 
membros, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, visando estudos e implementação de políticas públicas 
voltadas aos moradores da zona rural. 
 
REQUERIMENTO Nº 105 - Objetiva que o Sr. Chefe do Executivo informe se pretende inserir o Bairro de 
chácaras denominado “Estância Brasil Canadá”, no “Programa Cidade Legal”, do Governo do Estado de São 
Paulo, esclarecendo, em caso afirmativo, quando será efetivada esta medida ou, do contrário, que aponte os 
motivos que impedem tal providência. 
 
REQUERIMENTO Nº 106 - Visa que seja oficiado ao Sr. Alexandre Alonso, Consultor de Negócios da CPFL, 
solicitando que envie, para estudos e esclarecimentos, cópia do contrato vigente entre esta Companhia e o 
Município de Batatais, que versa sobre a iluminação pública. 
 
REQUERIMENTO Nº 118 - Busca que o Sr. Prefeito Municipal informe, a respeito do recapeamento asfáltico a 
ser realizado no Bairro Vila São Francisco, cujo convênio foi assinado em agosto de 2020, se o Governo 
Estadual já realizou o repasse, bem como qual a previsão para a realização da licitação e para o início e 
término do serviço. 
 
REQUERIMENTO Nº 119 - Tem por objetivo que seja oficiado à CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz, 
solicitando que efetue a imediata manutenção na energia elétrica dos postes existentes no entorno do Bosque 
Municipal “Dr. Alberto Gaspar Gomes”. 
 
REQUERIMENTO Nº 161 - Dispõe sobre a realização de Audiência Pública, nos termos do art. 52-A, § 4º, do 
Regimento Interno, com data oportunamente marcada, visando debates sobre políticas públicas voltadas aos 
pontos e territórios culturais de Batatais. 
 
REQUERIMENTO Nº 182 - Visa que o Sr. Prefeito Municipal informe se os proprietários de terrenos que 
precisam de limpeza e poda do mato estão sendo notificados, principalmente aqueles localizados nos novos 
loteamentos. 
 
REQUERIMENTO Nº 221 - Busca que seja oficiado ao Sr. Alexandre Alonso - Consultor de Negócios da CPFL 
em Franca, solicitando que envie a equipe técnica da empresa para proceder a uma revisão/verificação, 
utilizando-se do Aparelho Medidor Universal de Grandeza (MUG), na rede elétrica do Conjunto Habitacional 
Zaira Pupim, em Batatais, informando quando o serviço será agendado ou, na impossibilidade de realizá-lo, 
apontar os motivos. 
 
REQUERIMENTO Nº 223 - Solicita informações ao Sr. Chefe do Executivo, a respeito da Secretaria Municipal 
de Obras, Planejamento e Serviços Públicos, sobre o andamento das seguintes ações: protocolo com data de 



entrega; disponibilização dos projetos de loteamentos para digitalização; atendimento do mesmo profissional 
em todo o processo; critérios para emissão do Auto de Vistoria; revisão da Lei de Uso e Ocupação do Solo; 
revisão do Código de Obras; atendimento de profissionais com agendamento; e ampliação do horário de 
atendimento. 
 
REQUERIMENTO Nº 267 - Tem por finalidade que seja oficiado à CPFL, solicitando a realização de vistoria e 
posteriores providências, visando a manutenção da iluminação pública nas Ruas Padre Bento José Pereira, 
Alferes Antônio José Dias Chaves e Padre Laffayette de Godoy, no Jardim Davi Rodrigues. 
 
REQUERIMENTO Nº 283 - Visa que o Sr. Prefeito Municipal informe, em conjunto com a Secretaria Municipal 
de Obras, Planejamento e Serviços Públicos, como anda a regularização dos loteamentos que estão no 
Programa de Regularização Fundiária “Cidade Legal”. 
 
REQUERIMENTO Nº 301 - Dispõe sobre a realização de Audiência Pública, nos termos do art. 52-A, § 4º, do 
Regimento Interno, com data oportunamente marcada, visando debates a respeito das políticas públicas de 
defesa dos direitos da pessoa com deficiência, em comemoração ao “Setembro Verde”. 
 
REQUERIMENTO Nº 348 - Solicita informações ao Sr. Chefe do Executivo e à Provedora da Santa Casa de 
Misericórdia e Asilo dos Pobres de Batatais, a respeito do Centro Oncológico “Maria Glória Romagnoli de 
Paula”, sobre os tipos de atendimentos, a quantidade mensal e como estão sendo realizados, bem como que 
esclareçam a possibilidade dos atendimentos serem credenciados junto ao Ministério da Saúde. 
 
REQUERIMENTO Nº 349 - Para que seja oficiado aos Senhores Deputado Federal Baleia Rossi e Deputado 
Estadual Léo Oliveira, solicitando que intercedam, junto ao Governo Estadual, para que seja reajustado o valor 
do repasse da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, direcionado às entidades na 
área da assistência social. 
 
REQUERIMENTO Nº 359 - Para que seja oficiado ao Deputado Federal, Senhor Baleia Rossi, solicitando o seu 
empenho, no sentido de apresentar Projeto de Lei, buscando a inclusão, no cartão do SUS, do Símbolo 
Mundial da Deficiência e, também, o CID do paciente. 
 
REQUERIMENTO Nº 363 - Para que o Sr. Prefeito Municipal informe se será implantado um programa, 
direcionado aos moradores da zona rural do Município, com equipe multidisciplinar nas áreas de saúde e 
assistência social, visando o atendimento a domicílio, esclarecendo, em caso afirmativo, quando e como será 
efetivada esta medida ou que aponte os motivos que a impedem. 
 
REQUERIMENTO Nº 382 - Para que seja oficiado ao Deputado Federal, Sr. Baleia Rossi, solicitando esforços 
junto ao Presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE visando a liberação de 
recursos para a construção das creches nos Bairros Jardim dos Ipês e Morada do Verde. 
 
 

 

– 2022 – 
 
 
 
REQUERIMENTO Nº 414 - Solicita que o Sr. Prefeito Municipal informe para quando estão previstos os 
serviços de infraestrutura, como iluminação, asfalto, esgoto e galeria de água pluvial, em todo o Bairro 
Garimpo, encaminhando, para esclarecimento, o cronograma desses serviços. 
 
REQUERIMENTO Nº 415 - Tem por finalidade que o Sr. Prefeito Municipal informe quando será realizada a 
manutenção da iluminação pública das praças do Município que tiveram a fiação roubada, esclarecendo, 
inclusive se as lâmpadas a serem colocadas serão as de LED. 
 
REQUERIMENTO Nº 418 - Questiona o Sr. Chefe do Executivo, com relação à Indicação nº 267/2021, a qual 
solicitava que a Prefeitura Municipal realizasse solicitação, à Associação dos Amigos do Caminho da fé, para a 



inclusão de Batatais nas Trilhas do “Caminho da Fé”, se foi feita a referida solicitação, e, neste caso, como está 
esta questão ou, caso negativo, que aponte os motivos que impediu tal providência. 
 
REQUERIMENTO Nº 466 - Que seja prorrogado, por mais 180 (cento e oitenta) dias, o prazo da Comissão 
Especial, criada de acordo com o Requerimento nº 019/2021, com a finalidade de realizar estudos objetivando 
a inclusão ao mercado de trabalho, de pessoas com deficiência, jovens e adultos em situação de 
vulnerabilidade social. 
 
REQUERIMENTO Nº 467 - Requer a prorrogação, por mais 180 (cento e oitenta) dias, do prazo da Comissão 
Especial, criada de acordo com o Requerimento nº 20/2021, com o intuito de levantar informações e estudos a 
fim de reformular a legislação que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Esporte e Lazer, 
objetivando torná-lo ativo. 
 
REQUERIMENTO Nº 468 - Para que seja prorrogado, por mais 180 (cento e oitenta) dias, o prazo da 
Comissão Especial, criada de acordo com o Requerimento nº 21/2021, visando estudos e implementação de 
políticas públicas voltadas aos moradores da zona rural. 
 
REQUERIMENTO Nº 477 - Indaga ao Sr. Chefe do Executivo o valor da receita arrecadada anualmente, pela 
Prefeitura, correspondente ao Laudêmio. 
 
REQUERIMENTO Nº 539 - Para que o Sr. Chefe do Executivo informe se já está previsto o início da operação 
“cata-treco”, que visa o recolhimento de objetos diversos, nos bairros do Município, especificando, em caso 
afirmativo, quando começará e encaminhando, para esclarecimentos, o cronograma desta atividade. 
 
REQUERIMENTO Nº 540 - Solicita ao Sr. Chefe do Executivo que informe o cronograma do serviço de 
substituição das lâmpadas das praças do Município, por aquelas de LED, especificando os locais e datas. 
 
REQUERIMENTO Nº 555 - Que seja criada uma Comissão Especial, composta por 03 membros e pelo prazo 
de 180 dias, com a finalidade de promover estudos visando buscar possibilidades de viabilizar a implantação 
da jornada de trabalho de 30 horas semanais para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, da Rede 
Municipal de Saúde. 
 
REQUERIMENTO Nº 584 - Para que o Sr. Chefe do Executivo informe o motivo do Bairro Jardim Davi 
Rodrigues ter a coleta de lixo realizada apenas 2 vezes na semana, uma vez que no restante da Cidade são 3 
vezes, esclarecendo, ainda, se haverá mudança nesse serviço e para quando está prevista. 
 
REQUERIMENTO Nº 585 - Objetiva que o Sr. Chefe do Executivo informe se há projeto visando a 
implementação de monitoramento por câmeras no Município, instaladas em pontos estratégicos como nas vias 
de acesso à Cidade, em praças e em prédios públicos, especificando como será desenvolvido esse sistema ou, 
do contrário, que aponte os motivos. 
 
REQUERIMENTO Nº 586 - Para que seja oficiado ao DER – Departamento de Estradas de Rodagem de 
Ribeirão Preto, solicitando a realização de estudos e posterior implantação de melhorias na sinalização e na 
segurança da Avenida Deputado Geraldo Ferraz de Menezes (antiga Via de Acesso Deputado Geraldo Ferraz 
de Menezes), principalmente, buscando coibir o tráfego de veículos na contramão de direção de trânsito. 
 
REQUERIMENTO Nº 646 - Prorroga por mais 180 dias, o prazo da Comissão Especial,  criada de acordo com 
o Requerimento nº 019/2021, com a finalidade de realizar estudos objetivando a inclusão ao mercado de 
trabalho, de pessoas com deficiência, jovens e adultos em situação de vulnerabilidade social. 
 
REQUERIMENTO Nº 671 - Que seja prorrogado, por mais 180 dias, o prazo da Comissão Especial, criada de 
acordo com o Requerimento nº 21/2021, visando estudos e implementação de políticas públicas voltadas aos 
moradores da zona rural. 
 
REQUERIMENTO Nº 673 - Visa a prorrogação, por mais 180 dias, do prazo da Comissão Especial, criada de 
acordo com o Requerimento nº 20/2021, com o intuito de levantar informações e estudos a fim de reformular a 
legislação que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Esporte e Lazer. 
 



REQUERIMENTO Nº 688 - Dispõe sobre a realização de Audiência Pública, nos termos do art. 52-A, § 4º, do 
Regimento Interno, com data oportunamente marcada, visando debates a respeito das políticas públicas de 
defesa dos direitos da pessoa com deficiência, em comemoração ao “Setembro Verde”. 
 
REQUERIMENTO Nº 694 - Que seja prorrogado por mais 180 dias, o prazo da Comissão Especial, criada de 
acordo com o Requerimento nº 555/2022, com a finalidade de promover estudos visando buscar possibilidades 
de viabilizar a implantação da jornada de trabalho de 30 horas semanais para enfermeiros, técnicos e auxiliares 
de enfermagem, da Rede Municipal de Saúde. 
 

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

 

 

Moções aprovadas: 
 

 

– 2021 – 
 
 
MOÇÃO Nº 019 - Manifesta Apoio ao Projeto de Decreto Legislativo nº 22/2020, de autoria do Deputado 
Estadual Carlos Giannazi, que susta os efeitos do Decreto nº 65.021, de 19 de junho de 2020, do Governador 
do Estado, dispondo sobre a declaração de déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência do Estado de São 
Paulo. 
 
MOÇÃO Nº 028 - Apresenta Moção de Aplausos à Associação de Bombeiros Civis Voluntários de Batatais 
pelos relevantes trabalhos realizados em prol da comunidade. 
 
MOÇÃO Nº 029 - Registra Moção de Aplausos à Associação Grupo de Proteção Animal Novo Caminho (ONG 
Novo Caminho) pelos relevantes serviços prestados à comunidade batataense, na causa animal. 
 

 

– 2022 – 
 
 
 
MOÇÃO Nº 050 - Manifesta Apoio às reivindicações apresentadas pelo Conselho Diretor do SINTESP - 
Sindicato dos Trabalhadores do Centro Paula Souza, ao Governo do Estado de São Paulo, por meio do 
documento intitulado “Pauta de Reivindicações Data Base de 2022”. 
 
MOÇÃO Nº 051 - Manifesta Apoio ao Projeto de Lei nº 2564/2020, do Senador Fabiano Contarato, que altera a 
Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, visando instituir o piso salarial nacional do Enfermeiro, do Técnico de 
Enfermagem, do Auxiliar de Enfermagem e da Parteira. 
 
MOÇÃO Nº 054 - Apresenta Aplausos à empresa Implementos Agrícolas Marispan Ltda., pela comemoração 
dos 50 anos de atividades no Município. 
 
MOÇÃO Nº 055 - Apresenta aplausos à Empresa GHR Transformadores pela comemoração dos 35 anos de 
atividades no Município. 
 

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

 

 

Projetos aprovados: 
 

 



– 2021 – 
 
 
PROJ. RESOLUÇÃO Nº 418 - Dispõe sobre a realização, pela Câmara Municipal de Batatais, do “Fórum de 
Saúde Mental”. Resolução nº 358, de 17/11/2021 
 

 

– 2022 – 
 
 
PROJ. DECRETO LEGISL. Nº 456 - Concede Título de “Cidadão Batataense”, ao Senhor Marco Aurélio 
Pegolo dos Santos (Chuí), pelos relevantes serviços prestados ao Município de Batatais. Decreto nº 434, de 
04/03/2022. 
 
PROJ. DECRETO LEGISL. Nº 458 - Concede o Título de “Cidadã Batataense”, à Dra. Luiza Helena Acerbi 
Caran, pelos relevantes serviços prestados ao Município de Batatais. Decreto nº 436, de 18/05/2022. 
 
PROJ. RESOLUÇÃO Nº 422 - Dispõe sobre a realização, pela Câmara Municipal de Batatais, do “1º Fórum de 
Cultura Inclusiva Empresarial”. Resolução nº 361, de 06/07/2022. 
 
PROJETO DE LEI Nº 4019 - Institui a Semana Municipal de Conscientização sobre o Transtorno de Déficit de 
Atenção com Hiperatividade (TDAH), no Calendário Oficial do Município de Batatais. Lei nº 3.837, de 
26/10/2022. 
 
 

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

Batatais, 20 de Abril de 2023. 

 

Departamento de Assistência Legislativa 

 


