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Indicações deferidas: 
 

 
– 2021 – 

 
 
INDICAÇÃO Nº 017 - Indica ao Sr. Prefeito Municipal que determine a manutenção e o desentupimento do 
bueiro localizado defronte ao número 130, da Avenida Prefeito Washington Luis. 
 
INDICAÇÃO Nº 018 - Sugere ao Sr. Chefe do Executivo que determine a inspeção dos brinquedos dos 
parques infantis da Cidade, verificando a situação dos mesmos, inclusive, a necessidade de soldas, 
providenciando os reparos que se fizerem necessários. 
 
INDICAÇÃO Nº 019 - Para que o Sr. Prefeito Municipal determine o funcionamento, também aos sábados, do 
Parque Infantil “Ana Nery”, no Bairro Castelo. 
 
INDICAÇÃO Nº 020 - Pleiteia, junto ao Sr. Chefe do Executivo, criar “ecopontos”, com a instalação de 
caçambas coletoras de resíduos, em locais estratégicos, nas vias de acesso às estradas rurais do Município. 
 
INDICAÇÃO Nº 021 - Propõe ao Sr. Prefeito Municipal que realize um cadastramento dos prestadores de 
serviço na área de transporte de resíduos sólidos, inclusive com informações sobre os veículos utilizados. 
 
INDICAÇÃO Nº 022 - Busca que o Sr. Chefe do Executivo promova campanha publicitária na mídia local, 
informando aos munícipes sobre uma correta coleta e descarte dos resíduos sólidos, inclusive da construção 
civil e materiais orgânicos, dando ênfase aos deveres do cidadão e locais de depósito. 
 
INDICAÇÃO Nº 050 - Busca do Sr. Chefe do Executivo a limpeza do terreno, bem como a manutenção na 
cerca existente na Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, a qual faz divisa com o Bairro Ouro 
Verde, mais especificamente defronte à Rua Capitão Camilo Ferraz de Menezes. 
 
INDICAÇÃO Nº 116 - Visa que o Sr. Chefe do Executivo determine a possibilidade de implantar no Município 
de Batatais, horário especial para servidores públicos municipais que tenham filho, cônjuge, ou dependente 
com deficiência de qualquer natureza. 
 
INDICAÇÃO Nº 122 - Para que o Sr. Prefeito Municipal determine providências visando a roçada do mato e 
limpeza geral da Estrada Municipal Vergílio Scavazza - BTT 050, mais precisamente na alça de acesso da 
Rodovia Estadual Cândido Portinari. 
 
INDICAÇÃO Nº 123 - Pleiteia ao Sr. Chefe do Executivo a realização do serviço de limpeza e desentupimento 
do bueiro existente no cruzamento da Rodovia Estadual Cândido Portinari (SP - 334) com a Rua Alagoas, do 
lado direito, sentido Rodovia, mais precisamente em frente à empresa Fundição Batatais. 
 
INDICAÇÃO Nº 124 - Propõe ao Sr. Prefeito Municipal que determine estudos visando a possibilidade de 
instalar semáforo no cruzamento das Ruas São Paulo e Nações Unidas, no Bairro Vila Maria. 
 
INDICAÇÃO Nº 218 - Busca que o Sr. Prefeito Municipal determine a criação de um pequeno bosque 
destinado a homenagear as vítimas de Covid-19, usando de uma área institucional. 
 



INDICAÇÃO Nº 219 - Objetiva que o Sr. Chefe do Executivo determine a compra de pulverizadores costais 
motorizados para uso na desinfecção dos espaços públicos e dos transportes públicos coletivos, efetivando 
este serviço assim que possível. 
 
INDICAÇÃO Nº 234 - Visa que o Sr. Chefe do Executivo determine a instalação de lombofaixas na Avenida 
José Testa, tanto no sentido bairro, como no sentido centro. 
 
INDICAÇÃO Nº 235 - Indica ao Sr. Chefe do Executivo que determine estudos visando melhorias e 
organização do fluxo de veículos que transitam na confluência das Ruas Ana Luiza, Duque de Caxias e 
Avenida José Testa. 
 
INDICAÇÃO Nº 263 - Para que o Sr. Chefe do Executivo envide esforços no sentido de que o Município seja 
incluído no Programa “Vida Ativa”, coordenado pela Secretaria Estadual de Esportes (Governo do Estado de 
São Paulo). 
 
INDICAÇÃO Nº 268 - Propõe ao Sr. Prefeito Municipal que envide esforços para que o Município de Batatais 
seja incluído no Programa “Desenvolve Municípios”, coordenado pelo Governo do Estado de São Paulo. 
 
INDICAÇÃO Nº 278 - Visa que o Sr. Prefeito Municipal envide esforços no sentido de que o Município de 
Batatais seja incluído no Programa “Pro São Paulo”, coordenado pelo Governo Estadual. 
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INDICAÇÃO Nº 345 - Pleiteia ao Sr. Prefeito Municipal que determine a fiscalização, ao longo da Rua Eduardo 
Gimenez Ricci, especificamente do lado direito da via, no sentido Centro-Bairro, para que identifique quem é o 
responsável pela construção da calçada e, posteriormente, notifique-o para realização deste serviço. 
 
INDICAÇÃO Nº 346 - Solicita do Sr. Chefe do Executivo que proceda estudos, junto às empresas de 
transportes que operam no Município, para que passem a operar, em todos os seus horários, no Terminal 
Rodoviário “Roberto Pimenta Marques”. 
 
INDICAÇÃO Nº 347 - Busca providências do Sr. Prefeito Municipal a fim de regulamentar os serviços 
realizados pela Patrulha Agrícola do Município. 
 
INDICAÇÃO Nº 348 - Visa que o Sr. Chefe do Executivo promova campanha, na mídia local, informando sobre 
o funcionamento da coleta de lixo, principalmente a dos resíduos sólidos da construção civil e a dos resíduos 
de poda e corte de galhos, dando ênfase aos deveres do cidadão. 
 
INDICAÇÃO Nº 383 - Solicita ao Sr. Prefeito Municipal que proceda a verificação dos gastos apresentados 
pela AEB - Associação dos Estudantes de Batatais, bem como que estude formas de alterar a Lei Municipal 
que fundamenta o pagamento de parte da mensalidade para uso do transporte, aumentando a contribuição aos 
alunos. 
 
INDICAÇÃO Nº 386 - Reivindica ao Sr. Prefeito Municipal a cessão de espaço físico para instalar a sede da 
AEB - Associação dos Estudantes de Batatais. 
 
INDICAÇÃO Nº 420 - Visa que o Sr. Chefe do Executivo determine a limpeza da Estrada Municipal Pedro 
Zanetti - BTT-040, mais especificamente ao longo do Aterro Sanitário, e que esse serviço seja periódico de 
forma a evitar o acúmulo de lixo no local. 
 
INDICAÇÃO Nº 421 - Objetiva que o Sr. Chefe do Executivo determine a realização de uma vistoria  e 
posteriores providências no vestiário, localizado na Quadra de Esportes da EMEB do Centro Comunitário 
"Papa João Paulo II", no Jardim Anselmo Testa, visando a sua transformação em moradia para um funcionário 
público (caseiro). 



 
INDICAÇÃO Nº 422 - Indica ao Sr. Prefeito Municipal a instalação de postes de iluminação, com lâmpadas de 
Led, no canteiro central da Avenida Prefeito Washington Luis, mais precisamente próximo aos locais onde têm 
as “Academias ao Ar Livre”. 
 
INDICAÇÃO Nº 423 - Reivindica ao Sr. Chefe do Executivo a manutenção dos motores das bombas de 
recalque de esgoto do Município, com o objetivo de sanar o problema com o forte odor exalado. 
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INDICAÇÃO Nº 539 - Para que o Sr. Prefeito Municipal estude a possibilidade de implantar, o horário especial 
de trabalho, ao Servidor Público Municipal que tenha filho, cônjuge, ou dependente com deficiência de qualquer 
natureza. 
 
INDICAÇÃO Nº 540 - Sugere ao Sr. Chefe do Executivo estudos visando a contratação ou parceria, junto a 
uma instituição do terceiro setor, buscando ampliar o número de profissionais psicólogos e, consequentemente, 
o atendimento clínico, na política de saúde das Unidades Básicas de Saúde do Município. 
 
INDICAÇÃO Nº 541 - Para que a Sra. Presidente da Câmara viabilize aos Vereadores e aos Servidores da 
Câmara Municipal a notificação de eventos, como Audiências Públicas, Sessões Ordinárias e Extraordinárias, 
via ferramentas de auxílio à gestão, como a própria "agenda" disponibilizada, gratuitamente, pela empresa 
Google. 
 
INDICAÇÃO Nº 542 - Indica ao Sr. Chefe do Executivo proceder estudos no sentido de criar um bosque 
municipal na área existente entre os Bairros Jardim Canadá e Jardim dos Ipês, localizada entre as Ruas 
Paschoal Faiolla, José Sagioro e Avenida José Basílio Zanetti. 
 
INDICAÇÃO Nº 543 - Propõe ao Sr. Prefeito Municipal providências visando o serviço de limpeza nas margens 
da Estrada Municipal Virgilio Scavazza, inclusive com a poda do mato, notadamente no trecho entre a Rotatória 
e o córrego. 
 

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

 
 
 
Requerimentos aprovados: 
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REQUERIMENTO Nº 037 - Para que o Sr. Prefeito Municipal informe se consta, no cronograma de atividades 
da Administração, a contratação de um Engenheiro de Trânsito, especificando, em caso afirmativo, quando 
esta medida será tomada ou, do contrário, o que a tem impedido. 
 
REQUERIMENTO Nº 044 - Solicita que o Sr. Prefeito Municipal informe se existe projeto para a ocupação das 
novas edificações do Lago Artificial “Ofélia Borges Silva Alves”, mais precisamente os quiosques, pedalinhos e 
outros espaços instalados, esclarecendo, também, como é este projeto, bem como se será realizada licitação 
para a exploração desses locais e, neste caso, especificar quais são os requisitos necessários para 
participação. 
 



REQUERIMENTO Nº 086 - Indaga o Sr. Prefeito Municipal se a administração tem a intenção de viabilizar, com 
urgência, o funcionamento dos ônibus coletivos urbanos (circulares), sobretudo aos sábados, para atendimento 
da população, justificando, em caso negativo, o que impede esta medida. 
 
REQUERIMENTO Nº 125 - Objetiva que o Sr. Chefe do Executivo informe se consta, no cronograma da 
Administração, ceder gratuitamente, aos coletores de material reciclado, sejam associados da Acomar ou não, 
EPI’s visando a proteção e ao risco de contraírem doenças, especificando quando esta medida será tomada 
ou, do contrário, o que a tem impedido. 
 
REQUERIMENTO Nº 179 - Requer que o Sr. Prefeito Municipal informe, levando-se em consideração a Força 
Tarefa do Município, que fiscaliza as festas e eventos clandestinos, proibidos em razão da pandemia da Covid-
19, a quantidade de autuações realizadas, se os participantes e aqueles que promovem foram multados, 
especificando, neste caso, quantos foram e valores, os locais interditados e a sanção àqueles que, 
reiteradamente, participam ou promovem esses eventos. 
 
REQUERIMENTO Nº 203 - Requisita informações ao Sr. Chefe do Executivo sobre o Banco do Povo de 
Batatais, quanto à participação do Município, sobre convênio celebrado com o Governo do Estado, quem está 
respondendo pelo Órgão e a respeito do volume financeiro disponível e realizado desde o início deste 
mandato, quem pode solicitar o crédito, quais as linhas de créditos fornecidas, sobre a estrutura e 
funcionamento, como é feito a divulgação/publicidade e se já foi contatado o Programa “Desenvolve São 
Paulo”. 
 
REQUERIMENTO Nº 207 - Para que o Sr. Prefeito Municipal informe a previsão para liberação/entrega de 
terrenos nos loteamentos Jardim Jacarandá e Jardim Esperança aos adquirentes, especificando o motivo de 
ainda não ter sido autorizada a construção nestes locais. 
 
REQUERIMENTO Nº 271 - Busca que seja oficiado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de 
São Paulo, na pessoa do seu Secretário Senhor Itamar Borges, solicitando esforços no sentido de que o 
Município de Batatais seja incluído no Programa “Rotas Rurais”. 
 
REQUERIMENTO Nº 284 - Objetiva que seja oficiado ao Governador do Estado de São Paulo, solicitando 
esforço, no sentido de que o Município de Batatais seja incluído nos Programas “Auxílio Natalidade” e “Auxílio 
Funeral”. 
 
REQUERIMENTO Nº 295 - Busca que seja oficiado ao Governador do Estado de São Paulo solicitando 
esforços, no sentido de que o Município de Batatais seja incluído no Programa “Bolsa do Povo Educação”. 
 
REQUERIMENTO Nº 296 - Tem por finalidade oficiar ao Governador do Estado de São Paulo, solicitando que 
o Município de Batatais seja incluído no Programa “Nossa Rua” e no Projeto “Parlamento Regional”. 
 
REQUERIMENTO Nº 300 - Requer que seja oficiado ao Governador do Estado de São Paulo solicitando que o 
Município de Batatais seja incluído no Programa “Vida Ativa”, coordenado pela Secretaria Estadual de 
Esportes, que visa a auxiliar os idosos à prática de atividade física. 
 
REQUERIMENTO Nº 320 - Indaga o Sr. Prefeito Municipal se tratará a questão das queimadas, em conjunto 
com os Municípios pertencentes à Região Metropolitana de Ribeirão Preto, de modo que sejam promovidas 
ações de prevenção e de combate, especificando, em caso afirmativo, quais ações irá propor ou, do contrário, 
os motivos. 
 
REQUERIMENTO Nº 321 - Para que o Sr. Chefe do Executivo informe se pretende determinar medidas para o 
Município ser incluído no Programa “Refloresta São Paulo”, coordenado pelo Governo do Estado, por 
intermédio das Secretarias Estaduais de Desenvolvimento Regional, Infraestrutura e Meio Ambiente. 
 
REQUERIMENTO Nº 322 - Questiona o Sr. Prefeito Municipal se há projeto, na Administração, objetivando 
incluir o Município de Batatais no Programa “Cidade Acessível”, por intermédio das Secretarias dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência e, de Desenvolvimento Regional. 
 



REQUERIMENTO Nº 354 - Para que o Sr. Prefeito Municipal informe se consta no cronograma de obras da 
Administração a recuperação e a realização de melhorias, nas Ruas Sebastião Anhezini e Dante Puiatti, 
localizadas no Bairro Cachoeira, especificando, em caso afirmativo, quando e quais medidas serão tomadas ou 
o que as têm impedido. 
 
REQUERIMENTO Nº 364 - Busca que o Sr. Chefe do Executivo informe se há planejamentos para que sejam 
incluídos os serviços do INSS Digital, na agência do Poupatempo de Batatais, especificando, em caso 
negativo, o que impede esta ação. 
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REQUERIMENTO Nº 416 - Para que seja oficiado ao DER - Departamento de Estradas e Rodagem do Estado 
de São Paulo, especificamente ao Setor de Engenharia, para que apresente a esta Casa de Leis o projeto 
original do trevo que passa sobre a Estrada Municipal Vergílio Scavazza BTT-050, no Município de Batatais. 
 
REQUERIMENTO Nº 417 - Para que o Sr. Chefe do Executivo informe a respeito dos resultados obtidos pelos 
programas de Parcelamento Incentivado de Débitos (PPI), pessoa física e pessoa jurídica, por meio de relação 
contendo os dados relativos aos programas. 
 
REQUERIMENTO Nº 419 - Para que o Sr. Prefeito Municipal informe se a Administração pretende reativar a 
Usina de Asfalto, especificando, caso afirmativo, para quando está prevista esta ação ou, do contrário, que 
aponte os motivos. 
 
REQUERIMENTO Nº 424 - Objetiva que o Sr. Prefeito Municipal informe se estão previstas melhorias na 
sinalização, tanto de solo como de placas, em toda a extensão da Avenida Ayrton Senna, inclusive no seu 
acostamento, especificando, neste caso, quando pretende iniciar esta providência ou, do contrário, que aponte 
os motivos que impedem esta ação. 
 
REQUERIMENTO Nº 425 - Para que o Sr. Chefe do Executivo informe o motivo pelo qual a Administração não 
impede a deposição de material orgânico na área da antiga Febem, especificando, ainda, se pretende adotar 
esta medida e, neste caso, quando. 
 
REQUERIMENTO Nº 452 - Objetiva que o Sr. Prefeito Municipal esclareça a situação em que se encontra a 
infraestrutura do Distrito Industrial “Rudolf Kamensek”, a previsão para a conclusão das obras e para a entrega 
definitiva do espaço. 
 
REQUERIMENTO Nº 453 - Requer que o Sr. Prefeito Municipal informe quais são as responsabilidades do 
Executivo quanto ao funcionamento do Centro Oncológico “Maria Glória Romagnoli de Paula” e qual é a 
contrapartida da Santa Casa de Misericórdia e Asilo dos Pobres de Batatais. 
 
REQUERIMENTO Nº 454 - Objetiva que o Sr. Chefe do Executivo informe quem é o servidor designado para 
tratar as questões dos mutuários da CDHU, bem como quando são realizados os atendimentos e o local onde 
ocorrem. 
 
REQUERIMENTO Nº 455 - Visa que o Sr. Chefe do Executivo informe, em conjunto com a Secretaria Municipal 
de Saúde e a Santa Casa de Misericórdia e Asilo dos Pobres de Batatais, quais foram os serviços oferecidos 
pelo Centro Oncológico “Maria Glória Romagnoli de Paula”, desde o início de suas atividades, detalhando a 
quantidade de consultas, exames, encaminhamentos, médicos em atividade, enfermeiros e auxiliares, bem 
como, se existe lista de espera de pacientes aguardando atendimento. 
 
REQUERIMENTO Nº 479 - Que seja oficiado ao Governador do Estado de São Paulo, solicitando esforços, no 
sentido de que o Município de Batatais seja incluído na plataforma “Nova Frota SP Não Para”, coordenado pela 
Secretaria de Desenvolvimento Regional. 
 



REQUERIMENTO Nº 495 - Indaga ao Sr. Chefe do Executivo, com relação ao Título de Estância Turística, os 
itens que fazem parte da avaliação para o “score” de pontos que são objetos da classificação geral, as notas 
recebidas nesses itens desde a possibilidade de Municípios serem rebaixados para uma categoria inferior, bem 
como as estratégias que serão utilizadas para melhorar a pontuação de Batatais. 
 
REQUERIMENTO Nº 652 - Requer que o Sr. Prefeito Municipal informe quais serão as atividades 
desenvolvidas durante o período do "Setembro Amarelo”, visando atender a sociedade com temas que buscam 
diminuir o alto número de suicídios em Batatais. 
 
REQUERIMENTO Nº 653 - Solicita que o Sr. Prefeito Municipal remeta a esta Câmara, para esclarecimentos, a 
listagem constando os valores, nome do Parlamentar que destinou e onde foram ou serão aplicados os 
recursos oriundos de repasses dos Governos Federal e Estadual, bem como das Emendas de Deputados 
Federais e Estaduais, até agosto do corrente ano, inclusive aquelas repassadas a entidades do terceiro setor e 
à Santa Casa de Misericórdia e Asilo dos Pobres de Batatais. 
 
REQUERIMENTO Nº 771 - Requer que o Sr. Prefeito Municipal informe, com relação a iluminação da Rua das 
Ágatas, localizada no Bairro Garimpo, mais precisamente, sobre a instalação de braços de luz nos cinco postes 
nela existentes, para quando está previsto este serviço e, também, a realização de melhorias na iluminação do 
local pela CPFL. 
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REQUERIMENTO Nº 859 - Indaga ao Sr. Prefeito Municipal se pretende ceder (emprestar gratuitamente), aos 
coletores de materiais recicláveis, autónomos, um local para que possam fazer a separação e classificação do 
material recolhido, especificando, do contrário, o que impossibilita esta cessão. 
 
REQUERIMENTO Nº 860 - Requer que o Sr. Chefe do Executivo informe quando pretende retirar, da área da 
antiga Febem, a deposição de galhos e materiais de limpeza de praças e jardins do Município, especificando, 
caso esta ação não esteja prevista, o motivo que a impossibilita. 
 
REQUERIMENTO Nº 866 - Indaga ao Sr. Chefe do Executivo se tem a intenção de voltar com a cobrança do 
estacionamento tipo “Área Azul”, no Centro da Cidade, bem como que esclareça como anda essa questão, 
especificando, ainda, caso afirmativo, para quando está prevista esta implantação. 
 
REQUERIMENTO Nº 867 - Para que o Sr. Prefeito Municipal informe quantas salas de atendimento estão 
sendo utilizadas pela Administração Municipal, no imóvel particular denominado CIAC, localizado na Praça 
Cônego Joaquim Alves, especificando quais Secretarias, órgãos e serviços são prestados em cada uma, bem 
como o valor do aluguel e, ainda, se existe a pretensão de desocupar o imóvel, retornando-o ao proprietário e, 
neste caso, especificar como seriam alocados os serviços lá prestados. 
 
REQUERIMENTO Nº 868 - Questiona o Sr. Chefe do Executivo, com relação às pontes existentes no 
Município, se todas estão sendo vistoriadas, minuciosamente, visando a prevenção de acidentes e, neste caso, 
especificar como tem sido feito este trabalho. 
 
REQUERIMENTO Nº 869 - Requisita que o Sr. Prefeito Municipal encaminhe, para esclarecimentos, cópias 
dos projetos já licitados e a licitar, inclusive com cronograma de desenvolvimento das obras, onde serão 
utilizados recursos próprios, de Emendas Parlamentares e/ou oriundos de financiamentos como Finisa, 
“Desenvolve SP" e, outros, se houver. 
 

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

 
 
Moções Aprovadas: 
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MOÇÃO Nº 003 - Manifesta Apelo aos Governos Federal e do Estado de São Paulo, no sentido de que se 
refaça o planejamento do Plano Nacional de Imunização, dando prioridade aos profissionais da educação 
quando da vacinação contra a Covid-19 e, somente após esta providência, que se retorne as aulas presenciais. 
 
MOÇÃO Nº 007 - Manifesta Apelo à Superintendência Regional Sudeste e à Gerência Executiva - Ribeirão 
Preto do INSS, buscando o não fechamento da agência sediada no Município de Batatais, bem como o retorno 
da realização das perícias médicas nesta unidade. 
 
MOÇÃO Nº 008 - Manifesta Apelo ao Prefeito Municipal no sentido de destinar a verba proveniente da 
devolução antecipada do duodécimo da Câmara Municipal, para o Conectar - Consórcio de Vacinas das 
Cidades Brasileiras, visando a compra de vacinas para imunização do maior número de pessoas contra a 
Covid-19. 
 
MOÇÃO Nº 016 - Registra Moção de Aplausos ao Sistema FAESP-SENAR pelo relevante apoio prestado no 
combate à pandemia de COVID-19. 
 
MOÇÃO Nº 017 - Apresenta Moção de Aplausos ao Sindicato Rural de Batatais pelo relevante apoio prestado 
no combate à pandemia de COVID-19. 
 
MOÇÃO Nº 034 - Registra Moção de Aplausos ao Pe. Roque Vicente Beraldi pelo seu 100º aniversário de vida 
e 75º de Ordenação Sacerdotal, com relevantes serviços à comunidade, especialmente aqueles voltados aos 
valores cristãos. 
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MOÇÃO Nº 060 - Apresenta Moção de Aplausos aos jovens atletas batataenses Rian Rinhel e Rohan Bavieira 
pela conquista de dois pódios pelo Campeonato Paulista Aspirantes de Judô de 2022, na categoria infantil. 
 
MOÇÃO Nº 061 - Manifesta Apoio ao Projeto de Lei nº 3660/2021, de autoria da Senadora Zenaide Maia, que 
versa sobre alteração da Lei Federal nº 13.146/2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência, dispondo que o laudo atestando deficiência permanente tenha validade indeterminada. 
 
MOÇÃO Nº 062 - Apresenta Moção de Aplausos à jovem Camile Raiane da Silva Querino, pela conquista do 3º 
lugar no concurso de redação “EPTV na Escola”. 
 

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

 
 
Projetos aprovados: 
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PROJ. DECRETO LEGISL. Nº 450 - Concede o Título de “Cidadão Batataense”, ao Senhor “Victor Hugo 
Junqueira”, pelos relevantes serviços prestados ao Município de Batatais. 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 429  DATA: 07/07/2021 
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PROJETO DE LEI Nº 4031 - Visa denominar a Rua RA-07, situada no Jardim Recanto das Araras, neste 
Município, como “Rua Eliana Aparecida de Miranda Tercal”. 
 
 
PROJ. DECRETO LEGISL. Nº 466 - Visa conceder Título de “Cidadão Benemérito”, ao Senhor Ercilio Alves 
Garcia, pelos relevantes serviços prestados. 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 444  DATA: 07/12/2022 
 

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

Batatais, 20 de Abril de 2023. 

 

Departamento de Assistência Legislativa 

 

 


