
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo 

Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento 

 

 

Audiência Pública em Batatais - 31/03/2022 

Região Metropolitana de Ribeirão Preto 

 

Local: Câmara Municipal de Batatais 

 Início: 18h15 Término: 19h40 

 

Autoridades Públicas Presentes: 

 

 
Deputados da Comissão de Finanças Orçamento e Planejamento: 

 Gilmaci Santos - REPUBLICANOS (presidente da CFOP e da audiência) e Enio 

Tatto - PT. 

 

Demais deputados: 

Carlos Giannazi - PSOL (ambiente virtual). 

 
 
Demais Autoridades Públicas que participaram da mesa: 

Marilda de Fátima Covas e Gustavo Domingos Rastelli (vereadores da Câmara 

Municipal de Batatais) e Vinícius Bérgamo Silva (secretário municipal de 

Administração de Batatais).



Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo 

Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento 

 

Sugestões Apresentadas 

 

Total de cidadãos presentes: 45 

Sugestões apresentadas: 10 

 

Nome: Ricardo Lopes de Oliveira (servidor) 

Representando entidade/organização: Fundação Centro de Atendimento 

Socioeducativo ao Adolescente (Fundação CASA) - Unidade de Batatais 

Áreas: funcionalismo público; segurança pública; educação. 

Sugestão 

Mais investimentos para valorização dos servidores da Fundação 

CASA. Mais investimentos para melhorias no atendimento 

socioeducativo aos jovens e adolescentes. 

 

Nome: Luis Carlos Figueiredo (gerente executivo) 

Representando a entidade/organização: Associação Comercial e 

Empresarial de Batatais (ACE Batatais) 

Áreas: infraestrutura; desenvolvimento econômico; turismo; esportes. 

Sugestão 

Investimentos para construção de rotatória na rodovia Altino 

Arantes, com acesso ao distrito industrial Ermelindo Dias de 

Morais. Recursos para construção de mais um galpão para 

incubadora de empresas no distrito industrial Ermelindo Dias de 

Morais e para criação de uma nova modalidade de incubadora de 

empresas no distrito industrial Rudof Kamensek; recursos para 

construção de um centro de atendimento às empresas no distrito 

industrial Rudof Kamensek. Recursos para revitalização do parque 

náutico Engenheiro Carlos Zamboni. Recursos para construção de 

um centro de apoio aos ciclistas na Floresta Estadual de Batatais.  

 

Nome: Edna Guedes 

Representando a entidade/organização: Sindicato dos Mediadores e 

Conciliadores do Estado de São Paulo (SIMEC) 

Áreas: justiça. 

Sugestão 

Recursos para o pagamento do abono variável aos mediadores e 

conciliadores em atividade nos fóruns do Estado, nos termos da 

Lei nº 15.804/2015. 

 

Nome: Daniela Vieira Mazzo Ribeiro “Daniela do Saul” (vereadora) 

Representando a entidade/organização: Câmara Municipal de Santo 

Antônio da Alegria 

Áreas: saúde; infraestrutura. 

Sugestão 
Mais investimentos para a saúde. Recursos para construção de 

pontes metálicas no município. 
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Nome: Emílio Campos Costal (diretor de base) 

Representando a entidade/organização: Sindicato dos Trabalhadores do 

Centro de Paula Souza (SINTEPS) 

Áreas: funcionalismo público. 

Sugestão 
Investimentos para aplicação em plano de saúde e vale-

alimentação dos servidores. 

 

Nome: Isabel Raphael (delegada) 

Representando a entidade/organização: Comunidade Negra da Região 

de Franca 

Áreas: cultura. 

Sugestão 

Recursos para confecção de placa em homenagem à Nossa 

Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Recursos para 

implantação de bibliotecas comunitárias nas periferias de 

Batatais. 

 

Nome: Gustavo Domingos Rastelli (vereador) 

Representando a entidade/organização: Câmara Municipal de Batatais 

Áreas: assistência social; saúde; esportes; cultura; infraestrutura. 

Sugestão 

Investimentos para reajuste dos repasses destinados à 

assistência social do estado. Mais recursos para liberação célere 

dos medicamentos de alto custo e para melhorias nos 

atendimentos de alta complexidade. Recursos para manutenção 

do programa Centro de Formação Esportiva. Mais investimentos 

no Programa de Ação Cultural (ProAC). Investimentos em 

infraestrutura do município. 

 

Nome: Anabella Pavão da Silva (vereadora) 

Representando a entidade/organização: Câmara Municipal de Batatais 

Áreas: segurança pública; educação; assistência social. 

Sugestão 

Recursos para viabilização da regularização da cessão legal do 

imóvel do complexo da antiga “FEBEM”. Investimentos para 

permanência da unidade da Fundação CASA em Batatais. 

Investimentos para qualificação profissional dos cidadãos, 

especialmente a população LGBT. Mais recursos para assistência 

social. Investimentos para implementação de assistência social e 

atendimento psicológico nas escolas públicas. 
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Nome: Valdenio Elias Donzelli  

Representando a entidade/organização: Fundação Centro de 

Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (Fundação CASA) - Unidade de 

Batatais 

Áreas: funcionalismo público; segurança pública; educação. 

Sugestão 
Mais investimentos para valorização dos servidores da Fundação 

CASA. Mais investimentos na educação. 

 

Nome: Marilda de Fátima Covas (vereadora) 

Representando a entidade/organização: Câmara Municipal de Batatais 

Áreas: educação; justiça; habitação. 

Sugestão 

Investimentos em infraestrutura da rede pública para ampliar a 

prática de atividades esportivas nas escolas de período integral. 

Recursos para o pagamento do abono variável aos mediadores e 

conciliadores em atividade nos fóruns do estado, nos termos da 

Lei nº 15.804/2015. Mais investimentos em habitação para 

construção de núcleos habitacionais “não verticalizados”. 

 


