Câmara Municipal de Marília
Estado de São Paulo

98ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 19ª LEGISLATURA, EM 10 DE JUNHO DE 2019
(Pauta das Matérias do Expediente)

INDICAÇÕES
INDICAÇÃO Nº 1240/2019 - Evandro Galete
Sugerindo ao Prefeito Municipal envidar esforços junto ao órgão competente para que efetue a abertura
perimetral do km 322 a 320, leste da Rodovia SP-333, para que moradores das chácaras (próximo ao Posto
Gigantão) possam vir até o trevo do '‘haras’', para realizar o retorno ao município de Marília, desta forma,
evitando os transtornos causados devido à duplicação da rodovia.

INDICAÇÃO Nº 1241/2019 - João do Bar
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Pacaembu, defronte ao nº 435, no
Bairro Jardim Lavínia; haja vista as péssimas condições em que se encontra o local, com um enorme buraco,
causando sérios transtornos aos moradores daquela região e a todos que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 1242/2019 - João do Bar
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Antônio Marconato, defronte ao nº 119,
no Bairro Núcleo Habitacional Nova Marília; haja vista o enorme buraco existente no local, que vem causando
sérios transtornos aos moradores daquela região.

INDICAÇÃO Nº 1243/2019 - João do Bar
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Hernani Frangipani, em toda a sua
extensão, no Bairro Professor José Augusto da Silva Ribeiro; haja vista o péssimo estado de conservação em
que se encontra a via pública, cheia de buracos, causando sérios transtornos aos moradores daquela região e
a todos os motoristas que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 1244/2019 - João do Bar
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos em toda a extensão da Rua Benedita dos
Santos Coube, no Bairro Jardim Lavínia; haja vista o péssimo estado de conservação em que se encontra a
via pública, com muitos buracos, prejudicando o tráfego normal de veículos no local.

INDICAÇÃO Nº 1245/2019 - João do Bar
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Bartolomeu Lopes Vilharrubia, em toda
a sua extensão, no Bairro Jardim Lavínia; haja vista a existência de diversos buracos no local, causando
sérios transtornos aos moradores daquela região.

INDICAÇÃO Nº 1246/2019 - Albuquerque
Sugerindo ao Prefeito Municipal através da competente Secretaria que realize a construção de guias na Rua
Antônio Rossi, mais precisamente no trecho que compreende entre a Rua Waldemar Pereira e Ninfa
Pietraróia, no Bairro Palmital Prolongamento; haja vista o péssimo estado de conservação em que se
encontra o local, causando sérios transtornos e colocando em risco a vida dos motoristas que por ali
trafegam.

INDICAÇÃO Nº 1247/2019 - João do Bar
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Bento de Abreu Filho, defronte ao nº
2.063, no Bairro Jardim Santa Antonieta; haja vista os enormes buracos existentes no local, que vem
causando sérios transtornos aos moradores daquela região.

INDICAÇÃO Nº 1248/2019 - Albuquerque
Sugerindo à EMDURB que realize a instalação de uma placa de sinalização com os dizeres 'Carga e
Descarga' na Rua Coronel Galdino de Almeida, defronte ao nº 155, no horário das 08:00 às 20:00 horas,
sendo rotativo a cada 20 minutos; haja vista tratar-se de via com grande fluxo de veículos e movimento de
entrada e saída de mercadorias, situação que causa transtornos aos comerciantes.

INDICAÇÃO Nº 1249/2019 - Mário Coraíni Júnior
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Sugerindo à CODEMAR a realização de uma operação tapa buracos na Rua José Joaquim de Oliveira,
próximo ao nº 117, no Bairro Jardim Acapulco; haja vista a existência de buraco no local, situação que muitas
vezes têm causado danos aos veículos e risco iminente de acidentes.

INDICAÇÃO Nº 1250/2019 - Mário Coraíni Júnior
Sugerindo à CODEMAR a realização de uma operação tapa buracos na Rua Rubens Fukugawa Tamotu,
defronte ao número 164, no Bairro Jardim Acapulco; haja vista a existência de buraco no local, atendendo
pedidos de moradores da região, que trafegam diariamente pelo referido local.

INDICAÇÃO Nº 1251/2019 - Mário Coraíni Júnior
Sugerindo à CODEMAR a realização de uma operação tapa buracos na Rua Conde Francisco Matarazzo,
defronte ao nº 650, no Bairro Lorenzetti Prolongamento; haja vista a existência de buracos no local, situação
que muitas vezes têm causado danos aos veículos que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 1252/2019 - Albuquerque
Sugerindo à EMDURB que realize a pintura de sinalização de solo com os dizeres 'Pare' na Rua José de
Anchieta, em toda a sua extensão, no Bairro Alto Cafezal; haja vista o desgaste da mesma devido à ação do
tempo, causando insegurança aos motoristas e pedestres que por ali trafegam diariamente.

INDICAÇÃO Nº 1253/2019 - Albuquerque
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar aos setores competentes que realizem estudos para melhorar o
aspecto paisagístico, bem como, a iluminação e implantação de mobiliário urbano (bancos, lixeiras) na Praça
José Sanches Cibantos Júnior, localizada na Rua Das Arapongas, confluência com a Rua Ercílio Coneglian,
no bairro Santa Tereza III, visando proporcionar melhores condições de vida à população que frequenta este
próprio público.

INDICAÇÃO Nº 1254/2019 - Albuquerque
Sugerindo ao Prefeito Municipal através da Secretaria Municipal de Obras Públicas que realize a correção do
'sarjetão' localizado na Rua Salmourão, confluência com a Rua Hermes da Fonseca, no Bairro Palmital
Prolongamento; haja vista as péssimas condições em que se encontra o mesmo, causando transtornos aos
motoristas que por ali trafegam, pois provoca danos e solavancos nos veículos.

INDICAÇÃO Nº 1255/2019 - Cícero do Ceasa
Sugerindo à CODEMAR que realize os reparos na camada asfáltica da Rua João Batista Cunha, nas
proximidades do nº 340, no Bairro Jardim Santa Antonieta; haja vista a existência de buracos no local,
causando transtornos aos motoristas que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 1256/2019 - Cícero do Ceasa
Sugerindo à CODEMAR que realize os reparos na camada asfáltica da Rua Maria Francisca Camargo, nas
proximidades do nº 1.073, no Bairro Jardim Santa Antonieta; haja vista a existência de buracos no local,
prejudicando o tráfego normal de veículos.

INDICAÇÃO Nº 1257/2019 - Marcos Custódio
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Francisco Barrueco, nº 420, no Bairro
Jardim Portal do Sol Prolongamento; haja vista a existência de vários buracos no local, causando transtornos
aos munícipes que por ali trafegam diariamente.

INDICAÇÃO Nº 1258/2019 - Mário Coraíni Júnior
Sugerindo à EMDURB que realize a pintura de sinalização de solo com os dizeres 'Pare' na Rua José Ferreira
da Costa, confluência com a Rua Conde Francisco Matarazzo, no Bairro Lorenzetti; haja vista o desgaste da
mesma devido à ação do tempo, causando insegurança a todos que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 1259/2019 - Marcos Custódio
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Domingos Garcia Castilho, nº 10, no
Bairro Jardim Portal do Sol Prolongamento; haja vista a existência de muitos buracos no local, dificultando o
tráfego normal de veículos, e também, causando sérios transtornos aos moradores da região.

INDICAÇÃO Nº 1260/2019 - Marcos Custódio
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Nicola Mascaro, em toda a sua
extensão, no Bairro Jardim Guarujá; haja vista que a via se encontra em estado precário devido à quantidade
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de buracos existentes, causando transtornos aos munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 1261/2019 - Marcos Custódio
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua 15 de Novembro, defronte ao nº 1.215,
no Bairro Alto Cafezal; haja vista a existência de buracos no local. Considerando tratar-se de importante via
pública de nossa cidade, com fluxo intenso de veículos, causando transtornos aos munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 1262/2019 - Marcos Custódio
Sugerindo ao Prefeito Municipal através do competente órgão que realize os reparos e a manutenção na
'lombada', localizada na Avenida Tomé de Souza, defronte ao nº 524, no Bairro Jardim Monte Castelo; haja
vista que neste local existem muitos buracos, causando transtornos aos motoristas que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 1263/2019 - Cícero do Ceasa
Sugerindo à EMDURB que proceda à demarcação dos pontos de ônibus em toda a extensão da Rua 24 de
Dezembro; haja vista a dificuldade de se identificar os mesmos, causando incômodo aos usuários.

INDICAÇÃO Nº 1264/2019 - Professora Daniela
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente que realize estudos no sentido de melhorar o
fluxo viário junto às principais vias de acesso à região oeste de nosso município, sendo: Rua Nossa Senhora
Aparecida, Rua Amador Bueno e adjacentes.

INDICAÇÃO Nº 1265/2019 - José Luiz Queiroz
Sugerindo à CODEMAR a realização da operação tapa buracos em toda a extensão da Rua Alexandre
Guizardi, no Bairro Jardim Pérola; haja vista a existência de diversos buracos, em vários pontos distintos,
situação que causa danos aos veículos e risco iminente de acidentes.

INDICAÇÃO Nº 1266/2019 - José Luiz Queiroz
Sugerindo à CODEMAR o recapeamento em toda a extensão da Avenida João Barcelon, no Bairro Parque
Residencial Santa Gertrudes. Devido às constantes realizações de operação tapa buracos, formaram-se
diversos desníveis no asfalto, causando prejuízos às suspensões dos veículos.

INDICAÇÃO Nº 1267/2019 - José Luiz Queiroz
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente a substituição das lâmpadas da iluminação
pública da Rua Cincinatina, em toda a sua extensão, no Bairro Jardim Maria Izabel, por outras de maior
potência e luminosidade; haja vista que atualmente a via se encontra mal iluminada, causando insegurança
aos moradores do local.

INDICAÇÃO Nº 1268/2019 - José Luiz Queiroz
Sugerindo ao Prefeito Municipal através do competente setor que realize a implantação de 'lixeiras' na área de
lazer localizada no início da Avenida Cascata, no Bairro Jardim Maria Izabel, de forma a atender os pedidos
da população que frequenta o espaço público.

INDICAÇÃO Nº 1269/2019 - José Luiz Queiroz
Sugerindo à EMDURB a colocação de placas indicando a velocidade máxima permitida para o tráfego de
veículos na Avenida Cascata, e também, a implantação de 'lombofaixas' visando o trânsito em alta
velocidade; haja vista que muitos motoristas desenvolvem velocidade acima do permitido por lei, causando
insegurança a todos que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 1270/2019 - Luiz Eduardo Nardi
Sugerindo à CODEMAR que proceda à operação tapa buracos em toda a extensão da Rua Das Turquesas,
no Bairro Jardim Maria Izabel; haja vista as péssimas condições em que se encontra o piso asfáltico, com
muitos buracos, situação que causa danos aos veículos e risco iminente de acidentes.

INDICAÇÃO Nº 1271/2019 - Luiz Eduardo Nardi
Sugerindo à CODEMAR que proceda à operação tapa buracos na Avenida Santo Antônio, em toda a sua
extensão, no Bairro Alto Cafezal; haja vista as péssimas condições em que se encontra, com muitos buracos,
prejudicando o tráfego normal de veículos. Trata-se de importante via pública de nossa cidade, com fluxo
intenso de veículos.

INDICAÇÃO Nº 1272/2019 - Luiz Eduardo Nardi
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Sugerindo à CODEMAR que proceda à operação tapa buracos na Avenida Carlos Tosin, em toda a sua
extensão, no Bairro Distrito Industrial; haja vista as péssimas condições em que se encontra, com muitos
buracos, causando sérios transtornos a todos que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 1273/2019 - Evandro Galete
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Raul Pimazoni, defronte ao nº 394, no
Bairro Jardim Pérola; haja vista a situação precária em que se encontra o piso asfáltico, com vários buracos,
sendo um de grande proporção, situação que causa danos aos veículos e risco iminente de acidentes.

INDICAÇÃO Nº 1274/2019 - Professora Daniela
Sugerindo à CODEMAR que proceda à operação tapa buracos na Rua Paraná, nº 668, no Bairro Banzato;
haja vista a existência de um grande buraco no local, situação que vem causando sérios transtornos aos
munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 1275/2019 - Professora Daniela
Sugerindo à EMDURB que efetue a implantação de um redutor de velocidade do tipo 'lombada', na Rua
Joaquim Carlos Coimbra, próximo ao nº 165, no Bairro Vila Coimbra; haja vista o grande fluxo de veículos que
transitam em alta velocidade, colocando em risco a vida dos moradores que trafegam naquele local.

INDICAÇÃO Nº 1276/2019 - Professora Daniela
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente que realize estudos para implantar uma
cobertura no ponto de ônibus, localizado na Rua Benedito Mendes Faria, confluência com a Rua Major
Elizário de Camargo Barbosa, no Bairro Núcleo Habitacional Nova Marília; haja vista o grande número de
pessoas que aguardam o transporte público, muitas vezes debaixo de sol ou chuva.

INDICAÇÃO Nº 1277/2019 - Danilo da Saúde
Sugerindo ao Prefeito Municipal através do competente setor providências para realizar a recuperação da
praça pública, localizada na confluência das Ruas Maria Cândida de Souza e Josemiro Gonçalves, no Bairro
Jardim Fontanelli, promovendo a limpeza com capinação, recolhimento de entulhos e lixos descartados de
maneira irregular, e após, realizar a instalação de uma academia ao ar livre. A adequação deste local se faz
necessária para atender aos interesses da população que mora na região e carece de um espaço de lazer,
destinado ao convívio das famílias e opção de recreação para as crianças.

INDICAÇÃO Nº 1278/2019 - Danilo da Saúde
Sugerindo ao Prefeito Municipal através do competente setor providências para realizar a recuperação do
passeio público (calçada), em toda a extensão da Rua Ana Rita, no Bairro Jardim Fontanelli, promovendo a
limpeza com capinação, recolhimento de entulhos e lixos descartados de maneira irregular. A adequação
deste local é necessária para atender aos interesses da população e proporcionar um espaço para prática de
caminhadas a todos que moram na região.

INDICAÇÃO Nº 1279/2019 - Danilo da Saúde
Sugerindo à CODEMAR providências para realizar a operação tapa buracos na Rua Oleide Pavarini, próximo
ao nº 58, no Bairro Expedicionário Alberto Herrera; haja vista as péssimas condições em que se encontra o
piso asfáltico, atendendo as diversas reclamações dos moradores do local.

INDICAÇÃO Nº 1280/2019 - Danilo da Saúde
Sugerindo ao DAEM providências para realizar os reparos e manutenção do sistema de esgoto às margens
da Avenida José da Silva Nogueira Júnior, no Bairro Expedicionário Alberto Herrera; haja vista que a
população já realizou diversas reclamações referentes aos vazamentos e mau estado de conservação dos
equipamentos, que está afetando a nascente de água existente no local.

INDICAÇÃO Nº 1281/2019 - Cícero do Ceasa
Sugerindo à CODEMAR que realize os reparos na camada asfáltica da Rua Bento de Abreu Filho, nas
proximidades do nº 1.274, no Bairro Jardim Santa Antonieta II; haja vista a existência de buracos no local,
prejudicando o tráfego normal de veículos.

INDICAÇÃO Nº 1282/2019 - Cícero do Ceasa
Sugerindo à CODEMAR que realize os reparos na camada asfáltica da Rua Dante Vrech, nas proximidades
do nº 266, no Bairro Jardim Sancho Floro da Costa; haja vista a existência de buracos no local, causando
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transtornos aos motoristas que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 1283/2019 - Danilo da Saúde
Sugerindo ao Prefeito Municipal através do competente setor providências para realizar a limpeza e
recolhimento de resíduos de diversas naturezas, depositados de maneira irregular, em área pública localizada
às margens da Avenida Dr. Calim Gadia, no Bairro Jardim América Prolongamento, atendendo pedidos dos
moradores da região.

INDICAÇÃO Nº 1284/2019 - Cícero do Ceasa
Sugerindo ao Prefeito Municipal através dos órgãos competentes que realizem as melhorias na iluminação
pública, a limpeza, e também, a instalação de uma câmera na confluência das Ruas Jorge Mussi e Dante
Vrech, no Bairro Jardim Santa Antonieta; haja vista que a população deste local sofre com a insegurança e é
afetada com a falta de qualidade de vida.

INDICAÇÃO Nº 1285/2019 - Danilo da Saúde
Sugerindo ao Prefeito Municipal através do setor competente providências para realizar a limpeza e
recolhimento de resíduos de diversas naturezas, depositados de maneira irregular, em área pública localizada
às margens da Rua Roque Montesfusco, no Bairro Palmital Prolongamento, atendendo pedidos dos
moradores da região.

INDICAÇÃO Nº 1286/2019 - Professora Daniela
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente que proceda com a limpeza em todas as
‘bocas de lobo’ do nosso município. Considerando que as mesmas, em sua grande maioria devido às
constantes chuvas, encontram-se obstruídas e com isso acarretam o acúmulo de lixo e, em consequência, a
proliferação de pernilongos, escorpiões, ratos, baratas, que invadem as residências, causando transtornos
enormes e, riscos à população.

INDICAÇÃO Nº 1287/2019 - Professora Daniela
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente que realize estudos no sentido de melhorar o
fluxo viário junto às principais vias de acesso à região leste, como: Rua Santa Helena e Avenida Brigadeiro
Eduardo Gomes; haja vista que se trata de uma reivindicação antiga, causando a insatisfação dos moradores
que ali residem, considerando que, esta benfeitoria melhorará o fluxo de trânsito, além da qualidade de vida
dos munícipes daquela região.

INDICAÇÃO Nº 1288/2019 - Delegado Wilson Damasceno
Sugerindo ao DAEM que efetue a correção em um vazamento existente na rede de água na Rua Antônio
Prado, defronte ao nº 329, no Bairro Palmital; haja vista o desperdício de água há vários dias, conforme
protocolo efetuado na Autarquia, de nº 326122, atendendo aos pedidos dos moradores vizinhos.

INDICAÇÃO Nº 1289/2019 - Delegado Wilson Damasceno
Sugerindo ao DAEM que realize a correção em um vazamento existente na rede de água, localizado na Rua
Vidal de Negreiros, defronte ao nº 52, no Bairro Palmital, conforme protocolo de nº 326329, efetuado na
Autarquia.

INDICAÇÃO Nº 1290/2019 - Delegado Wilson Damasceno
Sugerindo à CODEMAR que efetue a correção da camada asfáltica na Rua Corifeu de Azevedo Marques,
defronte números 350, 496 e 529, no Bairro Palmital Prolongamento, em aberturas efetuadas pelo DAEM Departamento de Água e Esgoto de Marília, atendendo inúmeros pedidos dos munícipes daquela região.

INDICAÇÃO Nº 1291/2019 - Delegado Wilson Damasceno
Sugerindo à CODEMAR que efetue a correção da camada asfáltica na Rua Hermes da Fonseca, defronte aos
números 16 e 26, no Bairro Palmital Prolongamento, em abertura efetuada pelo DAEM - Departamento de
Água e Esgoto de Marília, para sanar vazamentos na rede de água, atendendo aos pedidos dos moradores.

INDICAÇÃO Nº 1292/2019 - Delegado Wilson Damasceno
Sugerindo à CODEMAR que efetue a correção na camada asfáltica na Rua Waldemar Pereira, defronte aos
números 94 e 179 no Bairro Palmital Prolongamento, em aberturas efetuadas pelo DAEM - Departamento de
Água e Esgoto de Marília, atendendo pedidos dos moradores.

INDICAÇÃO Nº 1293/2019 - Delegado Wilson Damasceno
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Sugerindo à EMDURB que realize junto à Gerência de Trânsito estudos no sentido de observar a mudança
dos pontos de ônibus localizados defronte ao Cemitério das Orquídeas, na Avenida Ermelinda Clarice
Sanches Casarini, e também, da Avenida Sampaio Vidal, próximo à Regional Porto Seguro, sentido Via
Expressa; haja vista que tem causado reclamações e constam no Protocolo nº 201217, aguardando
providências.

INDICAÇÃO Nº 1294/2019 - Maurício Roberto
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua São Luiz, mais precisamente no trecho
que compreende a Avenida Rio Branco e a Rua Coronel José Braz, no centro; haja vista o asfalto danificado e
com vários buracos, o que prejudica o tráfego normal de veículos nesta importante via de nosso município.

INDICAÇÃO Nº 1295/2019 - Maurício Roberto
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Mariápolis, confluência com a Rua Abel
Ferreira de Carvalho, localizadas no Bairro Palmital; haja vista a existência de buraco no local, causando
muitos transtornos aos motoristas que por ali trafegam diariamente.

INDICAÇÃO Nº 1296/2019 - Maurício Roberto
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Corifeu de Azevedo Marques, defronte
ao nº 1.165, no Bairro Palmital; haja vista que na localidade existe um buraco de grande proporção, causando
risco de acidentes de trânsito e transtornos à população que reside naquela região.

INDICAÇÃO Nº 1297/2019 - Maurício Roberto
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Lupércio, altura do nº 30, no Bairro
Palmital Prolongamento; haja vista a existência de buraco na via, prejudicando o tráfego normal de veículos e
causando transtornos aos moradores.

INDICAÇÃO Nº 1298/2019 - Maurício Roberto
Sugerindo à EMDURB realizar a instalação de placas e pintura de solo com os dizeres 'Proibido trânsito de
bicicletas na Pista de Cooper', ao lado da Avenida Sanches Cibantos, no Bairro Santa Tereza; haja vista a
reclamação de várias pessoas que utilizam o local para realizar suas caminhadas e corridas e,
constantemente se deparam com ciclistas trafegando naquela área, situação que provoca risco de acidentes.

INDICAÇÃO Nº 1299/2019 - Maurício Roberto
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua 21 de Abril, mais precisamente no
trecho que compreende da Rua José Bertonha até a Rua Dos Bancários, no Bairro Jardim Maria Izabel; haja
vista o asfalto danificado e com vários buracos, o que prejudica o tráfego normal de veículos no local.

INDICAÇÃO Nº 1300/2019 - Evandro Galete
Sugerindo ao Prefeito Municipal através do competente órgão que realize os reparos na sarjeta na Avenida
Pedro de Toledo, defronte ao nº 2.666, no Bairro Palmital; haja vista que se encontra danificada, com acúmulo
de água, causando sérios transtornos aos munícipes.

INDICAÇÃO Nº 1301/2019 - Evandro Galete
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente que efetue a manutenção no canteiro central
da Avenida Rio Branco; haja vista que boa parte das muretas estão quebradas, causando transtornos e
impedindo quem utiliza o leito carroçável.

INDICAÇÃO Nº 1302/2019 - Marcos Rezende
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente realizar estudos para a possibilidade de se
colocar bancos no calçadão da Rua São Luiz - centro, visando melhorar o paisagismo da via e proporcionar
local de descanso para as pessoas que vem ao comércio.

INDICAÇÃO Nº 1303/2019 - Marcos Rezende
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente que efetue a construção de rampas de
acesso em toda a extensão da Rua 24 de Dezembro – centro; haja vista a dificuldade que as pessoas com
necessidades especiais e idosas encontram para se locomoverem, sendo necessário essas adaptações para
a garantia de melhores condições de vida.

INDICAÇÃO Nº 1304/2019 - Marcos Rezende
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Sugerindo à EMDURB que realize a pintura de sinalização de uma 'vaga para deficientes' na Rua 24 de
Dezembro, defronte ao nº 923 - centro; haja vista que muitos motoristas são obrigados a trafegarem por várias
quadras, para conseguir uma vaga destinada a esse fim.

INDICAÇÃO Nº 1305/2019 - Marcos Rezende
Sugerindo à EMDURB que proceda à estudos para a instalação de um redutor de velocidades do tipo
'lombada' na Rua 24 de Dezembro - centro, mais precisamente no trecho que compreende entre as Ruas
Campos Sales e Paes Leme; haja vista que a população relata os casos de insegurança e abusos cometidos
por vários motoristas imprudentes.

INDICAÇÃO Nº 1306/2019 - Marcos Rezende
Sugerindo à CODEMAR que efetue a operação tapa buracos em toda a extensão da Rua Benedicto Nery de
Barros, no Bairro Jardim Acapulco II; uma vez o mau estado de conservação em que se encontra o piso
asfáltico, com muitos buracos, situação que causa danos aos veículos e risco iminente de acidentes.

INDICAÇÃO Nº 1307/2019 - Marcos Rezende
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente que efetue a substituição da lâmpada no
poste de iluminação pública da Avenida José Camargo de Oliveira, defronte ao número 295, no Bairro Jardim
Bandeirantes; haja vista que a mesma se encontra queimada, causando insegurança aos moradores do local.

REQUERIMENTOS QUE INDEPENDEM DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
REQUERIMENTO Nº 769/2019 - Evandro Galete
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada amiga Sra. Lenira Rosa de Oliveira Costa, aos 83 anos
de idade, ocorrido no último dia 04 de junho, em nossa cidade.

REQUERIMENTO Nº 773/2019 - Luiz Eduardo Nardi
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada Sra. Cleusa Matos, aos 74 anos de idade, ocorrido no
último dia 06 de junho, em nossa cidade.

REQUERIMENTO Nº 771/2019 - Marcos Custódio
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada amiga Sra. Wanda Freire da Costa, ocorrido no último
dia 05 de junho, em nossa cidade.

REQUERIMENTO Nº 778/2019 - Marcos Rezende
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada Sra. Célia Brejão Laurindo, aos 76 anos de idade,
ocorrido no último dia 06 de junho, em nossa cidade.

REQUERIMENTO Nº 780/2019 - Delegado Wilson Damasceno
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada amiga – a cirurgiã dentista e Cidadã Mariliense Dra.
Lucila Costa, profissional com vasta atuação em ensino e atendimento público em Marília e fundadora do
projeto Amor Exigente; aos 79 anos de idade, em 06 de junho último. Nossos sentimentos aos familiares e
amigos!

REQUERIMENTO Nº 770/2019 - Evandro Galete
Votos de profundo pesar pelo falecimento do estimado amigo Sr. Leonardo Argenton, aos 78 anos de idade,
ocorrido no último dia 05 de junho, em nossa cidade.

REQUERIMENTO Nº 776/2019 - Luiz Eduardo Nardi
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada Sra. Dionice Pereira Silva Castro, aos 60 anos de
idade, ocorrido no último dia 04 de junho, em nossa cidade.

REQUERIMENTO Nº 779/2019 - Marcos Rezende
Votos de profundo pesar pelo falecimento do estimado amigo Sr. Adilson Cândido da Silva, o querido "Addy",
da famosa dupla sertaneja formada com o cantor “Caim”; aos 58 anos de idade, no último dia 06 de junho, em
nossa cidade. Nossas condolências à família e amigos!

REQUERIMENTO Nº 777/2019 - Evandro Galete
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Votos de profundo pesar pelo falecimento do jovem Mateus Feital Scorsato, aos 25 anos de idade, ocorrido no
último dia 05 de junho, em nossa cidade. Nossos sentimentos à família!

REQUERIMENTO Nº 781/2019 - Marcos Rezende
Votos de profundo pesar pelo falecimento do estimado Sr. Israel Ramos, aos 67 anos de idade, ocorrido no
último dia 07 de junho, em nossa cidade.

REQUERIMENTO Nº 782/2019 - Marcos Rezende
Votos de profundo pesar pesar pelo falecimento da estimada amiga - a Sra. Sônia Regina Panssonato,
renomada professora aposentada da rede estadual de ensino, aos 61 anos de idade, ocorrido em 09 de junho
último, em nossa cidade. Esta Casa, em nome de seus parlamentares e funcionários presta sua solidariedade
aos familiares e amigos!

REQUERIMENTO Nº 783/2019 - Marcos Rezende
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada Sra. Aparecida Martins Casado Corrêa, aos 89 anos
de idade, ocorrido no último dia 09 de junho, em nossa cidade.

REQUERIMENTOS SUJEITOS A VOTAÇÃO
REQUERIMENTO Nº 749/2019 - João do Bar
Votos de congratulações para com o Sr. Aparecido de Oliveira, exímio proprietário da ‘BORRACHARIA DO
CIDO’, que há 26 anos vem primando por excelência no segmento de consertos de pneus em geral,
conquistando a fidelização de seus clientes pela seriedade e confiabilidade de seus serviços. Estabelecimento
muito bem localizado na Avenida República, nº 2065. Nosso reconhecimento pelos serviços prestados com
dedicação e excelente atendimento; contribuindo para o crescimento econômico do nosso município. Nosso
reconhecimento e votos de muito sucesso, parabéns e que Deus o abençoe!

REQUERIMENTO Nº 747/2019 - Albuquerque
Votos de congratulações para com a Associação Feminina de Marília Maternidade e Gota de Leite, em
reconhecimento à celebração dos seus 88 anos de fundação, idealizada pelo espírito solidário e pioneiro da
professora Lyris de Negreiros Rocha, foi fundada em 28 de julho de 1931, para oferecer acolhida e
assistência médica e hospitalar a pessoas de todas as condições sociais, sobretudo aos mais necessitados. A
Associação Feminina de Marília Maternidade e Gota de Leite é fruto do empenho e determinação, uma
herança de homens e mulheres valorosos, que testemunharam uma época difícil e tomaram atitudes que até
hoje impactam na vida das pessoas; atualmente é considerada uma das maternidades filantrópicos das mais
modernos do Estado, de grande porte, de nível terciário e referência para o SUS em especialidades e
procedimentos de alta complexidade, destacando-se como verdadeira referência pela excelência de sua
medicina e pelo humanismo da assistência. Nossas homenagens e reconhecimento!

REQUERIMENTO Nº 748/2019 - Marcos Custódio
Votos de congratulações ao estimado amigo Sr. Moisés Gomes de Mendonça, que há 40 anos vem atuando
como exímio ‘Maestro’ na Igreja Assembleia de Deus – Belém, extremamente experiente, capaz de observar
os talentos individuais e reuni-los para o bem da assembleia. Graças à sua dedicação e disciplina podemos
nos orgulhar dos grandes feitos junto aos fiéis. Homem íntegro, honesto e temente a Deus, que valoriza de
maneira especial sua família, qualidades essas que se reflete em sua vida pessoal. Expressamos nosso,
reconhecimento, marcados pelo sucesso. Parabéns e que Deus o abençoe!

REQUERIMENTO Nº 745/2019 - Marcos Rezende
Votos de congratulações aos servidores públicos: Clauderice de Aguiar, Cláudia Auxiliadora Paredes
Gonçalves Soares, Clelma Maria Maximiano Januário, Estela Regina Crespi Toríbio, Jacira de França Pereira,
Josiane Camargo de Brito, Jussara Aparecida da Silva, Maria Aparecida Zanoni da Silva, Marisa Aparecida
Balduíno do Nascimento, Rosana Grassi, Sandra Adelaide Manfrin e Vera Lúcia dos Santos em virtude de sua
aposentadoria, conforme portaria publicada no Diário Oficial do Município, em 26 de maio último. Valorosos
servidores estão fazendo jus à merecida aposentadoria que será desfrutada ao lado de suas famílias. Esta
casa de Leis, agradece pelos relevantes serviços prestados à sociedade mariliense, principalmente nos
trabalhos realizados com maestria e dedicação, certa de que dignos profissionais tem a consciência do dever
cumprido. Nossos sinceros votos de sucesso!

REQUERIMENTO Nº 765/2019 - Maurício Roberto
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Votos de congratulações à Senhora LUZIA SILVESTRE DE SOUZA, em razão dos 30 (trinta) anos de
dedicação ao serviço público em nosso Município, dos quais 20 (vinte) anos colaborando com seus relevantes
préstimos na Base do Policiamento Rodoviário em Marília. Sua atuação vai muito além das obrigações
rotineiras no serviço, pois sempre demonstra grande satisfação em cuidar das pessoas e por essa atitude é
carinhosamente chamada pelos Policias Militares Rodoviários com “a Mãezona da Base”. À Senhora Luzia
Silvestre de Souza expressamos os nossos mais sinceros votos de admiração respeito e gratidão, e,
desejamos muito sucesso em sua vida!

REQUERIMENTO Nº 755/2019 - Professora Daniela
Votos de congratulações ao salão de beleza "EQUIPE SHOW CABELO E ESTÉTICA”, em nome de sua
proprietária Sra. Shirley Dantas, que está localizado na Avenida João Ramalho, n.º 2634, no bairro Nova
Marília. O salão oferece diversos serviços para o embelezamento masculino e feminino, como: cortes,
depilação, estética facial, limpeza de pele, tratamento de acne, cravos e marcas de expressão, designar de
sobrancelha, tratamento capilar, manicure, além de outros serviços de excelente qualidade, promovendo a
auto estima de seus clientes. O salão atende com hora marcada para melhor comodidade e conforto aos
clientes. Nossos votos de muita prosperidade e sucesso!

REQUERIMENTO Nº 760/2019 - Delegado Wilson Damasceno
Votos de congratulações alusivos à badalada e respeitável ‘ESTAÇÃO CULTURA’L, extensivos ao seu criador
e idealista Sr. Ademar Aparecido de Jesus, carinhosamente conhecido por "DEMA". Ativista entusiasta,
ladeado por uma plêiade de fiéis escudeiros. Estação onde aporta o Trem da dignidade, da autoestima, da
superação, do amor ao próximo e da solidariedade. ESTAÇÃO CULTURAL, onde a LOCOMOTIVA da
Cidadania passeia com brilho, nos trilhos do progresso que Marília merece e honrada agradece. Nossas
homenagens. Saúde e Paz!

REQUERIMENTO Nº 757/2019 - Albuquerque
Votos de congratulações e reconhecimento à Srª Elaine Rodrigues dos Santos Fujji – qualificada servidora
pública, com início de suas atividades em 02 de maio de 2001, e que desempenha a função de ‘Auxiliar de
Enfermagem’, lotada na UBS - Unidade Básica de Saúde do Costa e Silva, e que se destaca em sua profissão
graças ao seu empenho e conduta inabaláveis, sobretudo por seu caráter, integridade e por lutar pelo bem da
população e do próximo; mantendo o preceito de solidariedade e humanidade, cumprindo nobre missão.
Nossos efusivos cumprimentos!

REQUERIMENTO Nº 752/2019 - Marcos Custódio
Votos de congratulações ao estimado Pastor Antonio Aparecido dos Santos Silva e sua valorosa esposa –
Sra. Eliane Silva Montanhal, que se encontram há aproximadamente 20 anos à frente dos trabalhos da Igreja
Assembleia de Deus - Ministério Madureira, localizada na Rua Francisco dos Santos 70 – Jardim Marajó; em
reconhecimento ao cuidado zelo e amor com que tem servido a Igreja, sempre resgatando vidas, através de
Jesus Cristo - o ‘Caminho da Salvação’, realizando um maravilhoso trabalho na direção do rebanho. Nosso
reconhecimento e consideração. Parabéns que Deus os abençoe!

REQUERIMENTO Nº 768/2019 - Marcos Rezende
Votos de congratulações para com a Sra. Kyomi Mukai Shinohara - voluntária há 20 anos no Beisebol do
Nikkey de Marília, ex-Diretora da Escola Modelo de Língua Japonesa e que, recentemente foi selecionada
para participar de um Curso de Wagashi (Doce Japonês) no Japão através da JICA - Agência de Cooperação
Internacional do Japão. Kyomi foi uma das 6 selecionadas em toda a América Latina, passou por uma prova
no idioma japonês e também por entrevistas nos idiomas inglês e japonês para comprovar seu conhecimento
técnico e específico. Parabenizamos a Sra. Kyomi por representar nossa cidade de Marília e colônia japonesa
nesse grande intercâmbio cultural!

REQUERIMENTO Nº 756/2019 - Professora Daniela
Votos de congratulações para a empresa " CONVIVA / CUIDARE ", em nome do seu gestor Sr. Nelson Pizzo
Filho, que oferece mão de obra qualificada na área de cuidadores de pessoas, onde os profissionais são
treinados e capacitados para atender crianças com necessidades especiais. A empresa atualmente presta
apoio às crianças especiais da rede municipal de ensino e também na rede estadual de ensino, sempre com
atendimento humanizado, amor e atenção. Nossos votos de prosperidade e sucesso, proporcionando o
crescimento da empresa e de seus profissionais.

REQUERIMENTO Nº 767/2019 - Delegado Wilson Damasceno
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Votos de congratulações à popular e concorrida Loja SENSAÇÃO, em nome do seu proprietário Sr. Humberto
Ferreira da Luz; extensivos à vibrante, atenciosa e prestativa equipe alto astral de colaboradores, liderada
com simplicidade e sabedoria pelo dinâmico Sr. Paulo . A SENSAÇÃO se destaca em Marília, Vera Cruz e em
toda região pela reconhecida qualidade em jeans, cama, mesa e banho, completa variedade de roupas
masculinas e femininas, adulto e infantil. No crediário receptivo, amplas vantagens e facilidades nos
pagamentos, inclusive cartões. Tudo isso fazem das Lojas a “SENSAÇÃO” do Comércio Regional, onde se
veste bem com extrema elegância. Nossas homenagens, Saúde e Paz!

REQUERIMENTOS SUJEITOS A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
REQUERIMENTO Nº 513/2019 - Danilo da Saúde
– Solicitando ao prefeito Daniel Alonso informações sobre quais ações do governo municipal foram realizadas
para contribuir com a geração de empregos, tendo em vista que essa é umas das principais necessidades da
população, assolada pelo aumento do custo de vida e pela falta de vagas de trabalho, e que deveria também
ser prioridade do governo. Servindo-se ainda, em encaminhar o número de novas vagas de trabalho criadas
em 2017 e 2018, o número de vagas que deixaram de existir, o número de empresas que se instalaram em
Marília, e as que mudaram ou que encerraram as atividades nesse período, bem como citar os incentivos e
programas municipais para instalação de novas empresas e geração de vagas de trabalho.

REQUERIMENTO Nº 508/2019 - Professora Daniela
Solicitando ao Prefeito Municipal - Sr. Daniel Alonso, informar através do setor competente, se existem
estudos para realizar as obras de interligação das Ruas Olga Rosa da Costa e Silva e Romildo Marconato,
que dão acesso aos bairros Núcleo Habitacional Nova Marília III e IV, na Zona Sul de Marília, haja vista que
trata-se de uma reivindicação antiga; sendo que até o presente momento, tais obras não foram executadas,
causando a insatisfação dos moradores que ali residem, considerando que esta benfeitoria melhorará o fluxo
de trânsito, além da qualidade de vida dos munícipes daquela região.

REQUERIMENTO Nº 568/2019 - Cícero do Ceasa
Solicitando ao Prefeito Municipal Sr. Daniel Alonso, juntamente com os órgãos competentes, informar da
possibilidade de se promover estudos que viabilize o “Vila Dignidade”, programa do Governo de São Paulo;
que consiste na construção de moradias especialmente projetadas para pessoas idosas, levando em conta os
parâmetros do desenho universal, em núcleos horizontais de até 24 unidades, com centro de convivência e
área de lazer. Esses núcleos contarão com permanente acompanhamento social visando atender às
necessidades e promover o bem-estar dos idosos.

REQUERIMENTO Nº 588/2019 - Evandro Galete
Solicitando ao Prefeito Municipal informar para quando estão previstas as obras que visam a instalação em
nossa cidade, do Centro de Referência e Apoio à Vítima (CRAVI) – importante um programa da Secretaria da
Justiça e Cidadania, criado em julho de 1998 pelo Governo do Estado de São Paulo; haja vista que vem
sendo instalado em cidades que possuem o mesmo porte de nossa cidade, oferecendo atendimento público
gratuito as vítimas graves de crimes violentos, bem como, seus familiares, por meio de atendimento
especializado de psicólogos e assistentes sociais.

REQUERIMENTO Nº 606/2019 - Marcos Custódio
Solicitando ao Prefeito Municipal informar a esta Casa quando se dará o asfaltamento da continuação da Rua
Emaús, nas proximidades do seu cruzamento com Rua Galileia, localizada no Bairro Betel; haja vista que,
parte desta importante via pública não possui asfaltamento e demais benfeitorias de infraestrutura. Trata-se
de trecho importante, uma vez que permite o acesso a uma região onde reside elevado número de pessoas.

REQUERIMENTO Nº 591/2019 - Mário Coraíni Júnior
Solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, juntamente aos órgãos competentes informarem a possibilidade de se
envidar esforços no sentido de se providenciar a instalação de equipamentos e mais bancos na praça pública
localizada na confluência das Rua Cincinatina, Rua Carlos Botelho e Avenida Cascata, mais precisamente,
em frente a entrada principal da Fazenda Cascata para que os munícipes possam se sentar durante o período
de utilização do espaço. Ainda, reivindicamos que após a realização das benfeitorias acima descritas, também
se providencie a instalação de um busto em homenagem ao ‘Cidadão Benemérito Bento de Abreu Sampaio
Vidal’, bem como, de um marco histórico, que pode ser um monumento em concreto, com placa contendo
texto síntese alusivo à criação e inspiração do nome da cidade de Marília, por Bento de Abreu Sampaio Vidal.
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REQUERIMENTO Nº 630/2019 - Evandro Galete
Solicitando ao Sr. Prefeito Municipal informar a possibilidade de implantar em nosso município o programa
inédito no Estado de São Paulo, programa inovador e de alta tecnologia, de atendimento especializado à
população chamado ‘MULTISAÚDE’ como já vem sendo implantado em várias cidades. Inicialmente o
atendimento começou com área de Dermatologia por meio de ‘teleconsultoria’ com médicos de hospitais
renomados e UBS; que favorece, além da rapidez diagnóstica o uso da tecnologia vai reduzir
encaminhamentos desnecessários, o objetivo é oferecer mais conforto a pacientes e médicos.

REQUERIMENTO Nº 657/2019 - João do Bar
Solicitando ao Prefeito Municipal Sr. Daniel Alonso após contatos com a Secretaria de Obras Públicas e
Codemar - Companhia de Desenvolvimento de Marilia ,informarem a esta casa de leis sobre a possibilidade
de proceder à execução obras que viabilizem a interligação e continuação da Rua Olídio Pereira de Aguiar, no
bairro Flora Rica com a Rua Emaús no bairro Vila Altaneira; haja vista reivindicações antigas da população
que por ali reside e faz uso da via. Certamente tais obras trarão melhor qualidade de vida e segurança a toda
comunidade.

REQUERIMENTO Nº 640/2019 - Albuquerque
Solicitando ao Sr Prefeito Municipal - Daniel Alonso, juntamente com as secretariais municipais competentes
informar da possibilidade de se proceder ao desenvolvimento de um projeto com vistas ao reaproveitamento
de lixo reciclável e fazer doação de veículos de tração humana (bicicletas/carrinhos adaptados para coleta de
lixo) para fazer a coleta dos resíduos recicláveis – importante ação que contribuirá significativamente para a
preservação ambiental e para a redução do lixo gerado pelos seres humanos. Reforçando a proposta,
solicitamos à Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social – Wânia Lombardi, o empenho no
desenvolvimento de projetos que visem amenizar a problemática; de forma que, os parlamentares desta
Casa, possam buscar apoio e recursos junto ao Governo Federal, aos Deputados com assento na Assembleia
Legislativa, principalmente junto ao Deputado Federal Vinícius Carvalho, do PRB – Partido Republicano
Brasileiro.

REQUERIMENTO Nº 641/2019 - José Luiz Queiroz
Solicitando ao Prefeito Municipal, Sr. Daniel Alonso, após consulta ao setor competente, informar o motivo
pelo qual os estabelecimentos comerciais, atis como: como Shopping Centers e Supermercados não estão
cumprindo com a Lei Municipal nº 8.153 ,de 14 de novembro de 2017, de autoria deste vereador, que dispõe
sobre a reserva de 2% das vagas nos estacionamentos para gestantes e pessoas com crianças de colo, até
dois anos de idade. Solicitamos, ainda, informar se a Prefeitura tem realizado a devida fiscalização a fim de
que a Lei seja cumprida.

REQUERIMENTO Nº 638/2019 - Marcos Custódio
Solicitando ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente para que informe a esta Casa sobre quando
serão realizados os trabalhos de capinação e limpeza, necessários num enorme terreno localizado à margem
da Rua Urias Avelino de Moraes, próximo ao nº 900, ao lado do “CRAS” – Centro Referência Assistência
Social, da zona norte, no bairro Leonel Brizola; haja vista a enorme quantidade de lixo e mato que se encontra
pelo terreno, causando total aspecto de abandono, além de favorecer o aparecimento de insetos nocivos à
saúde como cobras, escorpiões e outros, o que causa grande transtorno e insegurança aos munícipes que
residem no local.

REQUERIMENTO Nº 637/2019 - Mário Coraíni Júnior
Solicitando ao Prefeito Municipal de Marília - Sr. Daniel Alonso, juntamente com o órgão competente informar
quando se realizarão as obras necessárias no grande terreno existente na confluência da Rua Lázaro Teixeira
de Camargo com a Rua Arlíndo Jota, no Bairro Conjunto Habitacional ‘Monsenhor João Batista Toffoli’; haja
vista a existência de uma enorme cratera que se abriu no terreno e está a poucos metros de começar a
"engolir" a referida via. Para agravar ainda mais a situação do local, existem relatos de moradores que estão
jogando entulhos no local, majorando ainda mais o problema.

REQUERIMENTO Nº 654/2019 - Professora Daniela
Solicitando ao Senhor Prefeito Municipal de Marília – Daniel Alonso, informar a esta Casa sobre quando serão
realizadas a obras de recapeamento da Rua Antonio Ramos, assim como a operação tapa buracos nas Ruas
Eugenia Freire Nunes, Giselda Galina Vieira, João Nunes da Silva, Manoel Izupério da Silva, Maria Isaura de
Medeiros e Vera Lucia Rodrigues Martins Cazarotti, situadas no bairro Jardim São Vicente de Paulo,
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popularmente conhecido como Bairro Novo Mundo; uma vez que as vias do referido bairro estão intransitáveis
e necessitam urgentemente receber as melhorias necessárias. Solicitamos ainda, após contato com a
Secretaria Municipal de Obras, informar sobre a implantação de canaletas do tipo 'sarjetão' nas Ruas Eugenia
Freire Nunes e Manoel IzupÉrio da Silva, esquina com a Rua Antonio Ramos, uma vez que tal dispositivo
faz-se necessário ao sistema de drenagem para as águas pluviais.

REQUERIMENTO Nº 661/2019 - João do Bar
Solicitando ao Prefeito Municipal Sr. Daniel Alonso após estabelecer contatos com o setor competente
informar a possibilidade de realizar serviços de poda de todas às árvores, bem como, de capinação e
melhoria na iluminação do local na Rua Fernando Fontana - no bairro Núcleo Habitacional Costa e Silva; haja
vista os inúmeros pedidos moradores daquela região que sofrem com insatisfação dos que por ali residem
com total abandono e insegurança por quem frequentam a mesma.

REQUERIMENTO Nº 624/2019 - Luiz Eduardo Nardi
Solicitando a convocação de uma sessão secreta, após a próxima Sessão Ordinária, com a finalidade de
apreciar Projeto de Decreto Legislativo, dispondo sobre a concessão de um título honorífico.

REQUERIMENTO Nº 695/2019 - Cícero do Ceasa
Solicitando ao Prefeito Municipal Sr. Daniel Alonso, juntamente com os órgãos competentes informarem a
esta Casa de Leis , sobre a possibilidade de realizar melhorias no tocante à limpeza pública, iluminação e
coleta de lixo na Rua Luiz Oldani, entre o trecho que compreende as ruas Linaldo Leite e José Mateus
Pinheiro; haja vista que, o referido local está se tornando apropriado para criadouros de animais e insetos
nocivos à saúde da população, além de servir de espaço para encontros de desocupados e por vezes
consumidores de drogas ilícitas.

REQUERIMENTO Nº 701/2019 - Danilo da Saúde
Moção de apoio ao Projeto de Lei 5312/2016 em tramitação na Câmara Federal, que altera o art. 9º-A da Lei
nº 11.530, de 5 de outubro de 2006, reduzindo a jornada de trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde e
dos Agentes de Combate às Endemias das atuais 40 horas semanais para 30 horas semanais. A proposta
não acarretará prejuízos à eficiência e qualidade dos serviços prestados, e vem ao encontro das
necessidades desses valorosos profissionais da saúde, que desempenham papel indispensável na prevenção
e controle de doenças, compondo a base operacional e de vínculo com a população no Sistema Único de
Saúde.

REQUERIMENTO Nº 692/2019 - José Luiz Queiroz
Solicitando ao Prefeito Municipal - Sr. Daniel Alonso, de forma reiterada, informar, no período que
compreende janeiro de 2017 até abril de 2019, todos os eventos ocorridos em Marília onde houve a utilização
de banheiros químicos públicos fornecidos diretamente pelo Poder Público Municipal ou custeados pelo
mesmo. Solicita-se ainda, que seja informado, em tabela simples e direta os seguintes dados: nome do
evento, data da realização, endereço e quantidade de banheiros cedidos pela Prefeitura. Ademais, solicita-se
cópia de todos os protocolos onde constem tais pedidos.

REQUERIMENTO Nº 501/2019 - Luiz Eduardo Nardi
Solicitando ao Prefeito Municipal - Sr. Daniel Alonso através do setor competente informar quanto à
possibilidade de se promover a instalação de um 'semáforo', que se faz necessário no cruzamento da Avenida
Dr. Hércules Galletti, esquina com R. Amador Bueno, Conjunto Habitacional Vila dos Comerciários II, haja
vista os inúmeros transtornos que tem causado aos motoristas e moradores que trafegam pelo local.
Busca-se trabalhar pensando no futuro de forma preventiva, evitando colocar em risco a população; para tal,
este requerimento vem atender a inúmeros pedidos dos moradores daquela região.

REQUERIMENTO Nº 644/2019 - Delegado Wilson Damasceno
Solicitando ao Prefeito Municipal Daniel Alonso informar a esta Casa de Leis no prazo legal de 15 (quinze)
dias, quais providências estão sendo realizadas para que seja garantida a revisão do ‘Plano Diretor’ deste
Município de Marília, nos termos do artigo 40, parágrafo 3º, da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001.

REQUERIMENTO Nº 719/2019 - Albuquerque
Solicitando ao Prefeito Municipal - Sr. Daniel Alonso após estabelecer contatos com o setor competente
informar a esta Casa de Leis se existe algum projeto em andamento, bem como, qual o pertinente orçamento
previsto para se proceder à construção de calçadas /passeios públicos/ guias e demais obras de infraestrutura
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na Rua Nicola Mascaro, Rua Nassimen Mussi e Rua Plinio de Amaral, localizada no Jardim Itaipu e Jardim
Guarujá, sentido Bairro Jardim Continental - na zona Sul de nossa cidade; haja vista que, tais obras serão de
grande valia aos moradores e comunidade local. Visamos a melhoria e bem estar à qualidade de vida da
população daquela região, em atendimento a vários pedidos moradores, conforme o abaixo assinado em
anexo.

REQUERIMENTO Nº 480/2019 - Luiz Eduardo Nardi
Solicitando ao Prefeito Municipal - Sr. Daniel Alonso através do setor competente informar da possibilidade de
se promover a Instalação de um 'semáforo', no cruzamento da Rua Piracicaba, no Bairro Jardim São Paulo,
mais precisamente em seu cruzamento com a Avenida Pedro de Toledo; haja vista os inúmeros transtornos
que tem a periculosidade do local, causado aos motoristas e moradores que por ali trafegam.

REQUERIMENTO Nº 720/2019 - Marcos Custódio
Solicitando ao Sr. Prefeito Municipal informar a esta Casa, após desenvolvimento de estudos, sobre a
possibilidade de se providenciar a construção e implantação de uma "academia ao ar livre", com todos
aparelhos apropriados e necessários para atividades físicas, em área pública localizada no canteiro central
entre a Avenida Eliezer Rocha e Rua João Dal Ponte próximo ao número 1008 - no bairro Santa Antonieta,
atendendo antiga reivindicação dos munícipes daquela região e proporcionar aos moradores uma qualidade
de vida saudável através das atividades físicas e a convivência entre as pessoas da própria comunidade, que
aguardam pela implantação desse importante projeto na zona norte de nossa cidade.

REQUERIMENTO Nº 766/2019 - Cícero do Ceasa
Solicitando ao Prefeito Municipal – Sr. Daniel Alonso, após consulta ao setor competente, informar da
possibilidade de se proceder à colocação de alguns bancos, do lado de fora da UBS - Santa Antonieta, haja
vista a grande quantidade de pessoas que, em pé, aguardam por primeiros socorros ou atendimento médico.

REQUERIMENTO Nº 753/2019 - Danilo da Saúde
Solicitando ao Prefeito Daniel Alonso, para que dentre o prazo legal de 15 dias, encaminhe a esta Casa
informações que esclareçam os questionamentos referentes à edição do Decreto 12.712, de 24 de maio de
2019, abaixo elencados e que tratam dos direitos sociais dos servidores públicos, especificamente dos
destinados ao planejamento e gozo das horas extras, uma vez que entende-se terem sido autorizadas por
chefia imediata.

REQUERIMENTO Nº 743/2019 - Evandro Galete
Solicitando ao Prefeito Municipal, por meio dos competentes setores, informar da possibilidade de se envidar
todos os esforços para que sejam realizadas campanhas nas diversas escolas municipais e instituições sobre
prevenção do ‘suicídio’, haja vista que de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), cerca de 800
mil pessoas se suicidam por ano em todo o mundo. No Brasil são quase 12 mil casos por ano. Para a ABP e o
CFM, falta uma política de atenção, com infraestrutura e recursos humanos suficientes, para ajudar quem
sobre com stress, depressão e esquizofrenia, bem como, transtornos que podem levar ao desejo suicida.
Ainda, dentre os objetivos pretendidos, solicitamos ao Sr. Prefeito Municipal que disponibilize profissionais
das áreas: Psicologia e Psiquiatria para atendimento na rede pública, em caráter emergencial, para que
possam ser realizados diagnósticos preliminares, de forma a evitar este grave problema.

REQUERIMENTO Nº 746/2019 - João do Bar
Solicitando ao Presidente da EMDURB (Empresa Municipal de Mobilidade Urbana) – Sr. Valdeci Fogaça,
informar a esta Casa de leis sobre a possibilidade de se realizar estudos que viabilizem a implantação de uma
‘LOMBOFAIXA’, em caráter de urgência, que se faz necessária na Avenida Guiomar Novais, mais
precisamente em frente à EMEI “Criança Feliz’, no bairro Jardim Santa Antonieta; bem como, proceder às
melhorias nos diversos tipos de sinalização, sejam aéreas, de solo e placas indicativas.

REQUERIMENTO Nº 750/2019 - Albuquerque
Solicitando ao Senhor Prefeito Municipal de Marília - Daniel Alonso e ao Secretário Municipal da Fazenda –
Sr. Levi Gomes Oliveira, informarem se existem estudos para propor a anistia de juros e multas no
parcelamento de débitos do IPTU, ISS e outros débitos não tributáveis municipais (licenciamento, expediente,
limpeza pública, iluminação pública, vigilância sanitária, dentre outras) seguindo os mesmos moldes da anistia
que foi concedida àqueles que possuíam débitos com o DAEM; de modo que sejam oferecidas melhores
formas de pagamentos à população e se permita que o município arrecade um maior valor nesse período.
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REQUERIMENTO Nº 754/2019 - José Luiz Queiroz
Solicitando ao Prefeito Municipal, Sr. Daniel Alonso, após consulta ao setor competente, informar quais
setores públicos estão funcionando no prédio da antiga Biblioteca Municipal, uma vez que o próprio público foi
reformado a fim de se transformar no "Centro Cultural de Marília". Segundo divulgação oficial ocorrida em
julho de 2018, o prédio se tornaria a sede da Secretaria Municipal da Cultura, além de abrigar o Museu
Histórico e Pedagógico “Hélio Antônio Scarabôtolo”, o Museu de Paleontologia, a Galeria Municipal de Artes, o
Auditório Municipal “Octavio Lignelli”, a Sala Municipal de Projeções “Emílio Pedutti Filho”, o setor
administrativo do Projeto Guri, a Adevimari (Associação dos Deficientes Visuais de Marília) e um ramal da
Biblioteca Braille “Delmir Cerissa”. Solicitamos, ainda, informações sobre as reformas realizadas e se o prédio
ainda carece de reparos.

REQUERIMENTO Nº 772/2019 - Marcos Rezende
Solicitando ao Prefeito Municipal – Daniel Alonso, ao Secretário Municipal da Educação - Helter Rogério
Bochi, ao Secretário Municipal de Obras Públicas – André Luiz Ferioli e ao Secretário Municipal de
Planejamento Urbano – José Antônio de Almeida, que informem a possibilidade de preparar um projeto para a
reforma e revitalização EMEI “Criança Feliz”. Ainda, solicitamos informar sobre a possibilidade de se proceder
a construção de mais duas salas, visando o acolhimento da demanda de crianças de 1 a 4 anos de idade.

REQUERIMENTO Nº 774/2019 - Marcos Rezende
Solicitando ao Senhor Prefeito de Marília – Daniel Alonso informar possibilidade de aumentar a referência
salarial dos Engenheiros e Arquitetos da Prefeitura Municipal de Marília, tendo em vista que o pedido se trata
de uma antiga reivindicação dessa classe.

REQUERIMENTO Nº 775/2019 - Marcos Rezende
Solicitando ao Senhor Prefeito de Marília – Daniel Alonso que informe a possibilidade de retomada dos
estudos e análise de impacto para a elaboração e implantação do ‘Plano de Carreira do Magistério’, conforme
solicitado pelos servidores em ofício protocolado nesta casa e também no Ganha Tempo tendo em vista que o
pedido se trata de uma antiga reivindicação dessa classe.

REQUERIMENTO Nº 751/2019 - Mário Coraíni Júnior
Solicitando ao Prefeito Municipal de Marília - Sr. Daniel Alonso, juntamente com os órgãos competentes,
informar a esta Casa de Leis quanto à possibilidade de se realizar a sincronização dos semáforos existentes
na Avenida 9 de julho, servindo-se do sistema denominado "ONDA VERDE"- nos mesmos moldes dos
aplicados em outras vias que possuem grande fluxo de veículos de nossa cidade; com o intuito de obter maior
fluidez no trânsito da referida via.

REQUERIMENTO Nº 763/2019 - Maurício Roberto
Solicitando ao Prefeito Daniel Alonso, informar a esta Casa de Leis sobre a possibilidade de se envidar
esforços junto à Secretaria de Obras, no sentido de se viabilizar o melhor caminho que abrangerá toda a
extensão da estrada municipal MAR-207 - que liga Marília a Ocauçu, no trecho sob responsabilidade do
município de Marília, haja vista que a mesma encontra-se em péssimas condições, causando danos a
veículos, acidentes e muitos transtornos para a população que trafega por essa importante estrada municipal;
em especial os produtores agrícolas que utilizam a via para escoar sua produção.

REQUERIMENTO Nº 758/2019 - Professora Daniela
Solicitando ao Prefeito Municipal - Senhor Daniel Alonso, informar a esta Casa de Leis, a possibilidade de
proceder a reforma e ampliação do Centro Comunitário do Jardim Marajó, na zona Sul da cidade; sendo que,
após a reforma e ampliação o espaço poderá abrigar ações da USF (Unidade de Saúde da Família) Santa
Paula/Marajó e projetos sociais voltados às pessoas em situação de vulnerabilidade social, além do que, a
comunidade contará com um local apropriado para uso da própria população da região. Solicitamos ainda, a
implantação de uma Academia ao Ar Livre, em área anexa ao referido Centro Comunitário, atendendo antiga
reivindicação dos moradores daquela região.

REQUERIMENTO Nº 759/2019 - Delegado Wilson Damasceno
Solicitando ao Prefeito Municipal informar a esta Casa sobre a possibilidade de se efetuar estudos no sentido
de realizar a pavimentação asfáltica na Rua Sérgio José Bombini e complementando um trecho de 40 metros,
que liga na Rua Maria Giraldi Cavalari, no Jardim Paraíso - Zona Oeste da cidade. Observamos tratar-se de
matéria há muito requerida, conforme Requerimento 2009/2012 e que representa antiga reivindicação dos
moradores; tendo em vista o referido trecho ser o único no bairro aguardando tal benfeitoria.
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REQUERIMENTO Nº 764/2019 - Maurício Roberto
Solicitando ao Prefeito Municipal -Sr. Daniel Alonso, informar da possibilidade de se envidar esforços no
sentido de se proceder com a revitalização do Sistema de Lazer existente na confluência entre a Rua
Alexandre Chaia, Rua Luiz Neto e a Rua Rinaldo de Baptista, localizadas no bairro Jardim Damasco III,
realizando: limpeza, capinação, construção do passeio público, revitalização da fonte de água, Instalação de
Academia ao ar Livre, playground e Academia do Idoso; haja vista que a própria população da região já faz
com frequência a manutenção da praça, porém não dispõem de equipamentos destinados a lazer, prática
esportiva e convivência.

REQUERIMENTO Nº 762/2019 - Delegado Wilson Damasceno
Solicitando ao Prefeito Municipal de Marília Daniel Alonso envidar esforços junto ao Governador João Doria
Júnior, de forma que sejam encaminhadas a esta Casa, informações sobre gestão compartilhada, no sentido
de possibilitar a aquisição e implantação do “CORUJÃO DA SAÚDE” expandindo o programa para este
município de Marília e toda região abrangente, objetivando zerar a demanda reprimida de diagnósticos com
realizações de consultas e exames na rede pública, de pacientes que aguardam na lista de espera sem
previsão de agendamento para endoscopia, mamografia, ultrassonografia, tomografia e cirurgia de cataratas.

Marcos Rezende
Presidente
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