Câmara Municipal de Marília
Estado de São Paulo

96ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 19ª LEGISLATURA, EM 27 DE MAIO DE 2019
(Pauta das Matérias do Expediente)

INDICAÇÕES
INDICAÇÃO Nº 1112/2019 - Marcos Rezende
Sugerindo à CODEMAR que efetue a operação tapa buracos na Rua Caetano Antônio Beluci, defronte ao
número 132, no Bairro Jardim Parati; haja vista a situação precária em que se encontra o piso asfáltico, com
vários buracos, prejudicando o tráfego normal de veículos no local.

INDICAÇÃO Nº 1113/2019 - Evandro Galete
Sugerindo à CODEMAR que efetue a operação tapa buracos em toda a extensão da Rua Das Paineiras, no
Bairro Jardim Marília; uma vez o mau estado de conservação em que se encontra o piso asfáltico, situação
que causa danos aos veículos e risco iminente de acidentes.

INDICAÇÃO Nº 1114/2019 - Evandro Galete
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao competente setor refazer o calçamento da Rua Catanduva, nº
611, no Bairro Alto Cafezal; haja vista os transtornos que causa aos pedestres, pois são obrigados a
caminharem pelo leito carroçável, correndo riscos de acidentes de trânsito.

INDICAÇÃO Nº 1115/2019 - João do Bar
Sugerindo ao Prefeito Municipal através da competente Secretaria que realize a poda de árvores, em toda a
área pertencente ao 'Poliesportivo Santa Antonieta', localizada na Rua Maria Francisca Camargo; haja vista
que os galhos altos das mesmas vem causando sérios transtornos aos usuários do local.

INDICAÇÃO Nº 1116/2019 - João do Bar
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Helena Sampaio Vidal, defronte ao nº
436, no Bairro Jardim Santa Antonieta II; haja vista o enorme buraco existente no local, que vem causando
sérios transtornos aos motoristas e moradores da região.

INDICAÇÃO Nº 1117/2019 - João do Bar
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Avenida Eliezer Rocha, defronte ao nº 2.995,
no Bairro Jardim Santa Antonieta II; haja vista o enorme buraco existente no local, prejudicando o tráfego
normal de veículos no local.

INDICAÇÃO Nº 1118/2019 - João do Bar
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Avenida Antonieta Altenfelder, defronte ao nº
851, no Bairro Jardim Santa Antonieta; haja vista o enorme buraco existente no local, situação que vem
causando sérios transtornos aos moradores daquela região.

INDICAÇÃO Nº 1119/2019 - João do Bar
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Cacique, defronte ao nº 48, no Bairro
Recreio; haja vista o péssimo estado de conservação em que se encontra o piso asfáltico, com buracos,
causando sérios transtornos aos moradores daquela região e aos motoristas que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 1120/2019 - Evandro Galete
Sugerindo ao Prefeito Municipal através dos órgãos competentes que realizem a limpeza, urbanização,
asfaltamento, guias e sarjetas na Rua Brígido Hilário Rafael Lopes Saes, bem como, a sua interligação com
as Ruas Mariápolis e Corifeu de Azevedo Marques, no Bairro Palmital Prolongamento.

INDICAÇÃO Nº 1121/2019 - Albuquerque
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente que efetue a implantação de postes de
iluminação pública na Avenida Eliezer Rocha, mais precisamente no trecho que compreende entre as Ruas
Antônio Spressão até a Manoel Nogueira Dias, nos Bairros Parque Nova Almeida e Parque das Primaveras;
haja vista que existem apenas alguns postes no início da via, necessitando com urgência desta melhoria,
atendendo pedidos dos moradores que reclamam da falta de segurança devido a pouca luminosidade.

INDICAÇÃO Nº 1122/2019 - Mário Coraíni Júnior
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Sugerindo à CODEMAR a realização de uma operação tapa buracos na Rua Taquaritinga, em vários pontos
distintos, principalmente defronte aos números 877 e 920, no Bairro Alto Cafezal; haja vista a existência de
inúmeros buracos no local, situação que muitas vezes causa danos aos veículos e risco iminente de
acidentes.

INDICAÇÃO Nº 1123/2019 - Mário Coraíni Júnior
Sugerindo à CODEMAR a realização de uma operação tapa buracos na Avenida São Vicente, defronte ao nº
140, no Bairro Marília; haja vista a existência de buraco no local, situação que muitas vezes causa danos aos
veículos que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 1124/2019 - Mário Coraíni Júnior
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar à competente Secretaria que notifique o proprietário do terreno
localizado na Rua Mato Grosso, próximo ao nº 770, no Bairro Cascata, para que realize a capinação e
limpeza; haja vista os transtornos que vem causando aos munícipes daquela região devido ao mato alto,
favorecendo o surgimento de insetos e animais peçonhentos.

INDICAÇÃO Nº 1125/2019 - Mário Coraíni Júnior
Sugerindo à CODEMAR a realização de uma operação tapa buracos na Rua 15 de Novembro, defronte ao nº
1.218, no Bairro Alto Cafezal; haja vista as péssimas condições do piso asfáltico no local, com buraco,
situação que causa sérios transtornos a todos que por ali trafegam. Trata-se de importante via pública do
nosso município, com fluxo intenso de veículos diariamente.

INDICAÇÃO Nº 1126/2019 - Albuquerque
Sugerindo ao Prefeito Municipal através do competente setor que inclua no programa de recapeamento a Rua
Shinji Kuroki, em toda a sua extensão, no Bairro Jardim Colibri, visando as melhorias e bem-estar da
população; haja vista o péssimo estado de conservação em que se encontra a via pública.

INDICAÇÃO Nº 1127/2019 - Albuquerque
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar à competente Secretaria que providencie a limpeza e capinação
do terreno pertencente à municipalidade, localizado na Rua Dulce de Abreu Colombera, no Bairro Parque
Residencial Santa Gertrudes; haja vista que o local vem sendo utilizado para depósito de galhos de árvores e
entulhos, ocasionando queimadas e a proliferação de insetos e animais peçonhentos.

INDICAÇÃO Nº 1128/2019 - Marcos Custódio
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua 24 de Dezembro, nº 2.600, no Bairro
Somenzari; haja vista a existência de muitos buracos no local, causando transtornos a todos que por ali
trafegam diariamente.

INDICAÇÃO Nº 1129/2019 - Marcos Custódio
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Olavo Bilac, confluência com a Rua 24
de Dezembro, no Bairro São Miguel; haja vista o péssimo estado de conservação em que se encontra o piso
asfáltico, causando transtornos aos munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 1130/2019 - Albuquerque
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente realizar estudos para a implantação de uma
academia ao ar livre, e também, playground para as crianças, na Rua Francisco Guaglianone, servindo a
população dos bairros: Vila dos Comerciários I e II, Jardim Califórnia, Núcleo Residencial Sargento José
Ferreira, Núcleo Habitacional José Teruel Martinez e Condomínio Mansão Ismael; haja vista que no local há
uma pista de Cooper, mas não possui nenhum tipo de aparelho para ginástica.

INDICAÇÃO Nº 1131/2019 - João do Bar
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Tupis, defronte ao nº 74, no Bairro
Recreio; haja vista o enorme buraco existente no local, que vem causando muito transtornos aos moradores e
motoristas que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 1132/2019 - Delegado Wilson Damasceno
Sugerindo à CODEMAR que efetue a correção da camada asfáltica na Rua Theodoro Pereira de Carvalho,
defronte aos números 172 e 202, no Bairro Núcleo Habitacional Dr. Fernando Mauro Pires Rocha, em
abertura efetuada pelo DAEM para sanar vazamentos na rede de água; haja vista os transtornos que vem

20/08/2019

Página 2
Rua Bandeirantes, 25 - Centro - CEP 17501-090 - Marília SP Tel: (14) 2105-2000
https://www.marilia.sp.leg.br - E-mail: camara@camar.sp.gov.br

Câmara Municipal de Marília
Estado de São Paulo

causando aos munícipes daquela região.

INDICAÇÃO Nº 1133/2019 - Delegado Wilson Damasceno
Sugerindo à CODEMAR que efetue a correção da camada asfáltica na Rua Edgar Salviano de Paula, nas
proximidades dos números 160, 255, 295 e 385, em aberturas efetuadas pelo DAEM, para sanar vazamentos
na rede de água, no Bairro Núcleo Habitacional Dr. Fernando Mauro Pires Rocha, atendendo inúmeros
pedidos dos moradores vizinhos.

INDICAÇÃO Nº 1134/2019 - Delegado Wilson Damasceno
Sugerindo à CODEMAR que efetue a correção da camada asfáltica na Rua Antônio Rosa de Oliveira Filho,
defronte aos números 46 e 56, no Bairro Edson Jorge Júnior, em abertura efetuada pelo DAEM Departamento de Água e Esgoto de Marília, para sanar vazamentos na rede de água; haja vista os
transtornos que vem causando aos motoristas e pedestres que transitam por esta via diariamente.

INDICAÇÃO Nº 1135/2019 - Delegado Wilson Damasceno
Sugerindo à CODEMAR que efetue a correção da camada asfáltica na Rua Brígido Hilário Rafael Lopes Saes,
defronte ao nº 406, no Bairro Núcleo Habitacional Dr. Fernando Mauro Pires Rocha, em abertura efetuada
pelo DAEM - Departamento de Água e Esgoto de MArília, para sanar vazamentos na rede de água,
atendendo aos pedidos dos munícipes daquela região.

INDICAÇÃO Nº 1136/2019 - Delegado Wilson Damasceno
Sugerindo à CODEMAR que efetue a correção da camada asfáltica na Rua Mariápolis, esquina com a Rua
Abel Ferreira de Carvalho, em um 'declive' perigoso, no Bairro Palmital; haja vista o risco iminente de
acidentes no local.

INDICAÇÃO Nº 1137/2019 - Delegado Wilson Damasceno
Sugerindo à CODEMAR que efetue a correção da camada asfáltica na Rua Abel Ferreira de Carvalho,
defronte aos números 36 e 46, em abertura efetuada pelo DAEM - Departamento de Água e Esgoto de
Marília, para sanar vazamentos na rede de água, no Bairro Palmital; haja vista os transtornos que vem
causando aos munícipes daquela região.

INDICAÇÃO Nº 1138/2019 - Albuquerque
Sugerindo à CODEMAR providências para realizar a operação tapa buracos em toda a extensão das Ruas:
José Bassan, Kamiti Yamani e Manoel Messias da Silva, no Distrito de Rosália; haja vista a quantidade de
buracos existentes nas referidas vias públicas, prejudicando o tráfego normal de veículos, atendendo as
diversas reclamações dos moradores do local.

INDICAÇÃO Nº 1139/2019 - Marcos Custódio
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente que realize a capinação e limpeza na Praça
localizada na confluência das Ruas Alvinlândia e Oriente, no Bairro Núcleo Habitacional Castelo Branco; haja
vista o mato alto no local, favorecendo o surgimento de insetos e animais peçonhentos, causando transtornos
aos munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 1140/2019 - Marcos Custódio
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos em toda a extensão da Rua Lucílio Coelho de
Oliveira, no Bairro Núcleo Habitacional Jk; haja vista a quantidade de buracos existentes na via pública,
causando transtornos a todos que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 1141/2019 - Marcos Custódio
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua José Osvaldo Petito, em toda a sua
extensão, no Bairro Núcleo Habitacional JK; haja vista a existência de diversos buracos, causando transtornos
aos munícipes que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 1142/2019 - Marcos Rezende
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Maria de Lourdes Galvão Cunha, em
toda a sua extensão, principalmente defronte ao nº 71, no Bairro Conjunto Residencial Alcir Raineri; 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 1143/2019 - Danilo da Saúde
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Sugerindo à EMDURB, providências urgentes, para realizar a pintura de sinalização de solo em uma 'faixa de
pedestres', bem como, proceder à instalação de um redutor de velocidade do tipo 'lombada' na Rua Santos
Dumont, defronte ao condomínio Reserva Palmital, no Bairro São Paulo, visando proporcionar mais
segurança aos moradores do local, evitando a ocorrência de graves acidentes envolvendo pedestres devido
ao fluxo elevado de veículos que trafegam pela via em alta velocidade.

INDICAÇÃO Nº 1144/2019 - Danilo da Saúde
Sugerindo ao Prefeito Municipal através do competente setor, providências urgentes, para executar a limpeza
e conservação da praça localizada ao lado da UBS - Unidade Básica de Saúde Alto Cafezal, na Rua Paes
Leme, no Bairro Alto Cafezal; haja vista que o local está sendo utilizado para o descarte irregular de resíduos
de diversas naturezas, colocando em risco a saúde dos moradores daquela região devido ao surgimento de
insetos e animais peçonhentos, prejudicando a qualidade de vida da população.

INDICAÇÃO Nº 1145/2019 - Danilo da Saúde
Sugerindo à CODEMAR providências para realizar a operação tapa buracos em toda a extensão da Rua
Thomaz Mascaro, no Bairro Santa Olívia; haja vista o péssimo estado de conservação em que se encontra a
via pública, atendendo as diversas reclamações dos moradores do local.

INDICAÇÃO Nº 1146/2019 - Cícero do Ceasa
Sugerindo à CODEMAR que realize os reparos na camada asfáltica da Rua Dante Vrech, nas proximidades
do nº 799, no Bairro Jardim Sancho Floro da Costa; haja vista a existência de buracos no local, prejudicando o
tráfego normal de veículos.

INDICAÇÃO Nº 1147/2019 - Cícero do Ceasa
Sugerindo à CODEMAR que realize os reparos na camada asfáltica na Rua Lúcia Raspante, nas
proximidades do nº 180, no Bairro Jardim Edisom da Silva Lima; haja vista a existência de buracos no local,
causando transtornos aos motoristas que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 1148/2019 - Cícero do Ceasa
Sugerindo à CODEMAR que realize os reparos na camada asfáltica da Rua Ana Cláudia Lourenço, nas
proximidades do nº 236, no Bairro Jardim Sancho Floro da Costa; haja vista a existência de buracos no local,
prejudicando o tráfego normal de veículos.

INDICAÇÃO Nº 1149/2019 - Cícero do Ceasa
Sugerindo à CODEMAR que realize os reparos na camada asfáltica da Rua Leonel Benevides de Rezende,
nas proximidades do nº 1.148, no Bairro Jardim Santa Antonieta II; haja vista a existência de buracos no local,
causando transtornos aos motoristas que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 1150/2019 - Cícero do Ceasa
Sugerindo à CODEMAR que realize os reparos na camada asfáltica da Rua Bento de Abreu Filho, nas
proximidades do nº 2.628, no Bairro Jardim Santa Antonieta II; haja vista a existência de buracos no local,
prejudicando o tráfego normal de veículos.

INDICAÇÃO Nº 1151/2019 - Maurício Roberto
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Avenida Pedro de Toledo, mais
precisamente no trecho que compreende as Ruas Almirante Barroso e Dermânio da Silva Lima, no Bairro
Palmital; haja vista as péssimas condições do asfalto naquele local, com buracos de diversas proporções e
por se tratar de via com intenso fluxo de veículos e ônibus do transporte coletivo urbano, favorecendo o risco
de acidentes de trânsito.

INDICAÇÃO Nº 1152/2019 - Maurício Roberto
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Urias Avelino de Moraes, confluência
com a Rua Salvador Mansoleli, no Bairro Núcleo Habitacional Dr. Aniz Badra; haja vista que na localidade
existem buracos de diversas proporções, causando transtornos à população que faz uso da via, além do risco
de acidentes de trânsito.

INDICAÇÃO Nº 1153/2019 - Maurício Roberto
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua João Batista Detregiachi, mais
precisamente no trecho que compreende entre a Rua Maríápolis e a Rua Thomaz Alcalde, no Bairro Núcleo
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Habitacional JK; haja vista as precárias condições do asfalto naquele local, com diversos buracos que
prejudicam o tráfego normal de veículos e causam transtornos aos moradores da região.

INDICAÇÃO Nº 1154/2019 - Maurício Roberto
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Avenida Benedito Alves Delfino, mais
precisamente no trecho que compreende as Ruas José Silva Coqueiro e Adão Esteves Rúbio, no Bairro
Jardim Adolpho Bim; haja vista que na localidade existem buracos de grandes proporções, causando
transtornos aos motoristas que trafegam diariamente por esta via pública.

INDICAÇÃO Nº 1155/2019 - Maurício Roberto
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Avenida República, no trecho que
compreende a Rua Mariápolis até a Rua Lupércio, no Bairro Palmital; haja vista as péssimas condições do
asfalto, com vários buracos de diversas proporções, que prejudicam o intenso fluxo de veículos e ônibus do
transporte coletivo urbano na referida via pública.

INDICAÇÃO Nº 1156/2019 - Maurício Roberto
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Rui Barbosa, altura do nº 315, no Bairro
Palmital; haja vista a existência de buraco no local, causando muitos transtornos à população que lá reside,
além do risco de acidentes de trânsito.

INDICAÇÃO Nº 1157/2019 - José Luiz Queiroz
Sugerindo à CODEMAR que realize os reparos na camada asfáltica da Rua Hercílio da Silva Rocha, próximo
ao número 27, no Bairro Jardim Santa Antonieta III; haja vista que, segundo relato de moradores, há mais de
um mês formou-se um grande buraco, atrapalhando o fluxo normal de veículos na referida via pública.

INDICAÇÃO Nº 1158/2019 - José Luiz Queiroz
Sugerindo ao Prefeito Municipal através dos competentes setores que realizem a recuperação da área de
lazer ao lado do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social 'Leonel Brizola', localizado na Rua Urias
Avelino de Moraes, bem como, a capinação, a construção de uma calçada e a substituição dos equipamentos
de ginástica, atendendo inúmeros pedidos dos munícipes.

INDICAÇÃO Nº 1159/2019 - José Luiz Queiroz
Sugerindo ao Prefeito Municipal através da Secretaria Municipal de Obras Públicas que realize a construção
de um ‘sarjetão’ na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, confluência com a Rua Professor Antônio Gomes de
Oliveira, no Bairro Jardim Maria Izabel, para o escoamento correto das águas pluviais.

INDICAÇÃO Nº 1160/2019 - José Luiz Queiroz
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao competente setor que realize a limpeza dos terrenos
pertencentes à municipalidade, localizados na Rua Antônio Plastina, no Bairro Jardim Natal; haja vista a
constante presença de animais peçonhentos no bairro devido ao mato alto, causando diversos riscos aos
moradores.

INDICAÇÃO Nº 1161/2019 - José Luiz Queiroz
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao competente setor a substituição da iluminação pública da Rua
Antônio Plastina, em toda a sua extensão, por outra de maior potência e luminosidade, no Bairro Jardim Natal;
haja vista que a falta de iluminação adequada no local, tem causado insegurança à população.

INDICAÇÃO Nº 1162/2019 - José Luiz Queiroz
Sugerindo à EMDURB a implantação de uma identificação de ponto de ônibus na Rua Antônio Plastina, nas
proximidades do número 693, no Bairro Jardim Natal; haja vista a reclamação de moradores sobre a
dificuldade dos visitantes do bairro em localizar uma parada do transporte coletivo urbano.

INDICAÇÃO Nº 1163/2019 - Danilo da Saúde
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao competente setor que realize a limpeza e o recolhimento de
resíduos de diversas naturezas, principalmente os restos de podas de árvores depositados no passeio público
da Rua Melchíades Francisco Flôres, próximo ao n° 16, no Bairro Jardim Eldorado, atendendo as diversas
reclamações da população, que trafega pelo local e evitando a proliferação de insetos e animais peçonhentos.

INDICAÇÃO Nº 1164/2019 - Danilo da Saúde
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Sugerindo à CODEMAR providências para realizar a operação tapa buracos na Avenida Euclides da Cunha,
confluência com a Rua 15 de Novembro, no Bairro Bassan; uma vez o mau estado de conservação do piso
asfáltico, causando transtornos aos motoristas e pedestres, atendendo as diversas reclamações dos
munícipes que por ali trafegam diariamente.

INDICAÇÃO Nº 1165/2019 - Danilo da Saúde
Sugerindo à CODEMAR providências para realizar a operação tapa buracos na Rua Oswaldo Cruz, em toda a
sua extensão, no Bairro Palmital; haja vista o péssimo estado de conservação em que se encontra a via
pública, com muitos buracos, atendendo as diversas reclamações dos moradores do local.

INDICAÇÃO Nº 1166/2019 - Evandro Galete
Sugerindo ao Prefeito Municipal através do setor competente realizar a limpeza do calçamento no entorno do
Ginásio do Clube dos Bancários, imóvel alugado pela municipalidade, localizado na Rua Coronel Rodolfo
Negreiros, nº 361; haja vista os transtornos que vêm causando para os vizinhos e pedestres que por ali
trafegam.

INDICAÇÃO Nº 1167/2019 - Luiz Eduardo Nardi
Sugerindo à EMDURB que realize a pintura de sinalização de solo com os dizeres 'Pare' em todas as vias
públicas do 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 1168/2019 - Luiz Eduardo Nardi
Sugerindo ao Prefeito Municipal através da Secretaria Municipal de Obras Públicas que realize a correção do
'sarjetão' localizado na Rua Joaquim Nabuco, confluência com a Avenida Santo Antônio, no Bairro Bassan;
haja vista as péssimas condições em que se encontra o mesmo, causando transtornos aos motoristas que por
ali trafegam, pois provoca um solavanco nos veículos.

INDICAÇÃO Nº 1169/2019 - Marcos Rezende
Sugerindo à CODEMAR que efetue a operação tapa buracos na Rua Arlindo Martello, próximo ao número 36,
no Bairro Jardim Teotônio Vilela; haja vista a existência de buracos no local, situação que causa danos aos
veículos, atendendo pedidos dos munícipes.

INDICAÇÃO Nº 1170/2019 - Marcos Rezende
Sugerindo à CODEMAR que efetue a operação tapa buracos na Avenida Dr. Durval de Menezes, mais
precisamente no trecho que compreende entre a EMEF 'Professor Antônio Moral' até o final da via, no Bairro
Núcleo Habitacional Maria Angélica Matos; haja vista o péssimo estado de conservação em que se encontra o
piso asfáltico, com muitos buracos. Trata-se de importante via pública da Zona Sul de nossa cidade, com fluxo
intenso de veículos diariamente.

INDICAÇÃO Nº 1171/2019 - Marcos Rezende
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente que efetue a capinação do terreno
pertencente à municipalidade, localizado na Rua Victória Atallah, esquina com a Rua Carlos Ferreira de
Souza, no Bairro Jardim Marajó; haja vista o mato alto no local, favorecendo o surgimento de insetos e
animais peçonhentos, causando insegurança aos moradores.

INDICAÇÃO Nº 1172/2019 - Marcos Rezende
Sugerindo à EMDURB que efetue a instalação de um redutor de velocidade do tipo 'lombada' na Avenida
Duarte da Costa, sentido bairro/centro, no Bairro Monsenhor João Batista Tóffoli; haja vista a velocidade
acima do permitido por lei que muitos motoristas desenvolvem ao trafegarem pela via pública, favorecendo o
risco de acidente de trânsito.

REQUERIMENTOS QUE INDEPENDEM DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
REQUERIMENTO Nº 689/2019 - João do Bar
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada amiga Sra. Dirce Ricci Oliva, aos 73 anos de idade,
ocorrido no último dia 22 de maio, em nossa cidade. Nossos sentimentos à família enlutada!

REQUERIMENTO Nº 706/2019 - Luiz Eduardo Nardi
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Votos de profundo pesar pelo falecimento da Sra Sandra Aparecida Martins Barbosa, aos 38 anos de idade,
ocorrido em 25 de maio, em nossa cidade.

REQUERIMENTO Nº 687/2019 - Marcos Rezende
Votos de profundo pesar pelo falecimento do estimado amigo Sr. Hoychi Miyasato, aos 76 anos de idade,
ocorrido no último dia 22 de maio, em nossa cidade. Nossos sentimentos à família enlutada!

REQUERIMENTO Nº 686/2019 - Professora Daniela
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada amiga Suellen Maiara da Silva Rabelo, aos 35 anos de
idade, ocorrido no último dia 21 de maio, em nossa cidade. Nossos sentimentos à família enlutada!

REQUERIMENTO Nº 688/2019 - Marcos Rezende
Votos de profundo pesar pelo falecimento da Sra. Ámabile Campanari, aos 76 anos de idade, ocorrido no
último dia 22 de maio, em nossa cidade. Sentimentos à família!

REQUERIMENTO Nº 690/2019 - Marcos Rezende
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada amiga Sra. Myrna de Moraes Gomes Sant'Anna, aos
40 anos de idade, ocorrido no último dia 21 de maio, em nossa cidade. Nossos sentimentos à família
enlutada!

REQUERIMENTO Nº 691/2019 - Marcos Rezende
Votos de profundo pesar pelo falecimento do estimado amigo Sr. Edvaldo Melquíades de Araújo, aos 76 anos
de idade, ocorrido no último dia 21 de maio, em nossa cidade.Condolências à família.

REQUERIMENTO Nº 704/2019 - Marcos Rezende
Votos de profundo pesar pelo falecimento do estimado Sr. Sebastião Roberto,, aos 85 anos de idade, ocorrido
no último dia 24 de maio, em nossa cidade. Sr. Sebastião era pai do Vereador desta Casa - Maurício Roberto.
O presidente da Câmara Municipal, em nome de todos os parlamentares e funcionários manifesta suas
condolências à família e amigos, na certeza de que Deus os consolará e confortará. Nossos sentimentos!

REQUERIMENTO Nº 705/2019 - Marcos Rezende
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada amiga Sra. Florzina Maria da Silva de Souza, aos 83
anos de idade, ocorrido no último dia 22 de maio, em nossa cidade. Nossos sentimentos à família enlutada!

REQUERIMENTO Nº 707/2019 - Marcos Rezende
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada Sra. TOCIE DOI MIZUNO, mãe do renomado médico
Dr. Kiniti Mizuno, com 84 anos de idade, ocorrido no último dia 23 de maio, em nossa cidade. Nossos
pensamentos de sabedoria e profundos sentimentos estão com toda a família neste momento.

REQUERIMENTOS SUJEITOS A VOTAÇÃO
REQUERIMENTO Nº 693/2019 - Cícero do Ceasa
Votos de congratulações à Chevrocar - Serviços e Peças Ltda, na pessoa dos seus proprietários Sr. Márcio
José de Aquino e Sr. José Aparecido Rodrigues Bianchessi, extensivos ao seu competente quadro de
colaboradores; quadro este formado por técnicos do mais alto gabarito, que primam pelo atendimento e
cuidam dos seus veículos com a mais avançada tecnologia. Muito bem localizada à Rua Francisco Fernandes
Filho, n°32 - é referência no mercado de manutenção e reparação de veículos automotores. Aos seus
proprietários, colaboradores e amigos os nossos votos de sucesso e bênçãos!

REQUERIMENTO Nº 677/2019 - Evandro Galete
Votos de congratulações para com o qualificado empresário Sr. Sérgio Fernando Vieira, proprietário da
empresa " Tem Tem - Auto Peças", extensivo ao competente quadro de colaboradores, que há 25 anos vem
atuando com profissionalismo e seriedade, oferecendo o que há de melhor no ramo de auto peças. Nossos
efusivos cumprimentos e votos de contínuo sucesso!

REQUERIMENTO Nº 679/2019 - João do Bar
Votos de congratulações à conceituada empresa ‘DECAR AUTO PEÇAS’, na pessoa do seu exímio
proprietário Sr. João Antonio Camargo e extensivos ao competente quadro de funcionários e colaboradores,
que há sete vem se destacando na comercialização de autopeças, para veículos em geral, sempre
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oferecendo produtos de qualidade. Muito bem localizada na Avenida República, nº 4976 – no Bairro Palmital.
Nosso reconhecimento pelos excelentes serviços prestados à população, com eficiência, dignidade,
profissionalismo e maestria. Nossos sinceros votos de felicidade e contínuo sucesso, que Deus os abençoe!

REQUERIMENTO Nº 678/2019 - Albuquerque
Votos de congratulações para com o Sr Manoel Batista de Oliveira, qualificado empresário do tradicional
armazém "Casa Alvorada", que está celebrando 39 anos de fundação em nossa cidade, oferecendo aos
nossos munícipes de Marília e região o que há de melhor no atacado de confecções, fabricação de
sinterizados de roupas e acessórios unissex; destacando-se também pela oferta de serviços de cópias
reprográficas, encadernação, e demais serviços de importante segmento. Empresa muito bem localizada na
Rua Dr Carlos Vilalva, nº 27 - Parque São Jorge Marília. Nossos votos de sucesso!

REQUERIMENTO Nº 703/2019 - Luiz Eduardo Nardi
Votos de congratulações para com o Centro Universitário Eurípides de Marília – UNIVEM e para com o
SICREDI, que em parceria realizaram no auditório Shunji Nishimura, em data de 17 de maio, importante
evento denominado “Juntos acreditamos nessa força – Especial Mulheres”, com apresentação da palestra
“Habilidades socioemocionais como prevenção da ansiedade e depressão”, ministrada pela psicóloga clínica
especialista em Terapia Cognitivo comportamental - Luanna Brabo Ventura Sasazaki, abrindo o ciclo de
debates que será realizado nos meses de agosto e novembro, cujo objetivo é o desenvolvimento parte das
ações voltadas às mulheres, com a discussão temas que reforcem o empoderamento feminino e seu real
valor na sociedade. Nosso reconhecimento e homenagens pela relevância do evento!

REQUERIMENTO Nº 683/2019 - Marcos Custódio
Votos de congratulações ao Sr. Pedro Okyama Santos, proprietário da 'Barbearia do Tambor', em
reconhecimento pelo excelente atendimento, primando por padrão de excelência e agilidade, com o
diferencial de atender a diversos serviços estéticos que vão desde o cuidado com os cortes até tratamentos
de pele, garantindo qualidade e satisfação dos seus clientes; muito bem localizada na Avenida Pedro de
Toledo, nº 2352 - Bairro Palmital. Nosso reconhecimento e consideração, parabéns e que Deus o abençoe!

REQUERIMENTO Nº 698/2019 - Marcos Rezende
Votos de congratulações para a ACOTEMA – Associação dos Condutores de Transporte Escolar de Marília,
que em assembleia realizada no dia 15 de maio do corrente ano, na sala Nasib Cury, nesta Casa de Leis,
elegeu a nova diretoria da entidade. Por 44 votos, portanto, de forma unânime, a Acotema elegeu o condutor
José Roberto Dias Barbosa como diretor-presidente. Desejamos êxito para a nova diretoria representante de
importante categoria profissional de Marília, com votos de uma profícua gestão, marcada por muitas
realizações!

REQUERIMENTO Nº 685/2019 - Delegado Wilson Damasceno
Votos de congratulações à renomada empresa ‘PALÁCIO DAS TINTAS’, em nome dos proprietários MANOEL
ROSÁRIO e família, extensivos aos sócios REINALDO FAVINHA e JÚLIO MENOSSI, bem como à vibrante e
seleta equipe de Colaboradores, por premiar Marília com a palestra “Tendência de cores no mercado”. À
frente do seu tempo, a empresa investe na atualização de profissionais da área, especialmente arquitetos e
designers de Interiores. Com os olhos no futuro, ousou na parceria com a empresa multinacional ‘SHERWIN
WILLIANS’, realizando em alto nível a palestra proferida pela Marketing Manager - Sra. Patricia de Carvalho
Teixeira que, sabiamente empolgou a todos e ao final coloriu sua mensagem destacando: “com as cores
inovamos; inovando nossos sonhos conquistamos”. Palácio das Tintas, em cores vivas, Marília agradece!
Parabéns, Saúde e Paz!

REQUERIMENTO Nº 694/2019 - Cícero do Ceasa
Votos de congratulações à conceituada Marcon Indústria Metalúrgica Ltda. de Marília, empresa especializada
no fornecimento de máquinas para oficinas e equipamentos para organização e movimentação de materiais
em armazéns e indústrias. Desde 1988, vem operando no ramo metalúrgico, com equipamentos
autopropelidos, todos eles com tração elétrica e sistema de elevação hidráulica Dentre os milhares de
produtos fabricados pela empresa, destaca-se pela excelência no atendimento e se encontra muito bem
localizada na Rua Coelho Neto, 48 – Bairro Palmital. É reconhecida como a fabricante brasileira com o maior
portfólio de produtos, auxiliando milhares de profissionais em seus ambientes de trabalho. Parabéns à
Marcon, por se tratar de importante referência no desenvolvimento e crescimento econômico da nossa cidade
e da nossa gente, projetando-se para além das fronteiras. Deus abençoe sempre!
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REQUERIMENTO Nº 699/2019 - Evandro Galete
Votos de congratulações para com a AMAR - Associação dos Apicultores de Marília e região, na pessoa de
seu presidente Fernando Mauro Lopes Ferreira, em reconhecimento pelo empenho em maximizar a produção
de mel na região, incrementando o agronegócio e preparando os produtores frente as exigências do mercado
interno e externo, uma vez que apicultura é uma atividade rentável para pequenos, médios e grandes
produtores; bastante promissora, já que nossa flora é considerada uma das maiores e mais ricas do mundo.
Nossos efusivos cumprimentos!

REQUERIMENTO Nº 680/2019 - João do Bar
Votos de congratulações ao ‘Auto Posto Ecológico”, em nome proprietário Sr Willian Maldonado, que há 9
anos vem oferecendo com profissionalismo e eficiência serviços de abastecimento de combustíveis, lavagem
de veículos, além de proporcionar aos seus clientes uma ampla loja de conveniência, em espaço agradável e
seguro. Conceituada empresa está muito bem localizada na Avenida Etore Tiveron, nº 40 - no distrito de
Padre Nóbrega. Nosso reconhecimento e votos de muito sucesso e prosperidade nos negócios!

REQUERIMENTO Nº 697/2019 - Albuquerque
Votos de congratulações para com a Oral Center - Centro Avançado em Implantes e Estética, pioneira sob
administração e responsabilidade do especialista em perio-implantodontista - Dr. José Wilson Kleinschmitt,
como reconhecimento dos serviços prestados na área odontológica, destacando-se em toda a região,
oferecendo tratamento humanizado nas áreas de odontologia, implantes, próteses e estética; possui
qualificada equipe, laboratório próprio, equipamentos de última geração. e grande centro cirúrgico, o que
proporciona maior rapidez e eficiência nos serviços. Com mais de 25 anos de serviços prestados em Marília é
verdadeira referência em saúde bucal. Nossos efusivos cumprimentos!

REQUERIMENTO Nº 684/2019 - Marcos Custódio
Votos de congratulações ao estimado Pastor Nelson Barbosa da Silva Júnior e sua valorosa esposa –
Alessandra Elaine Mazalli Sarti da Silva, que se encontram há aproximadamente 2 anos à frente dos
trabalhos da Igreja ‘Renascer em Jesus’; que se encontra situada na Rua Eduardo Neves 192 – Vila Coimbra;
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 700/2019 - Marcos Rezende
Votos de congratulações para o qualificado Sr. Márcio Freitas, da Associação dos Funcionários do Complexo
Famema, eleito representante dos funcionários ‘Técnico Administrativo no Conselho de Curadores’ da Fumes,
no último dia 16 de maio deste ano. Com 351 votos, Márcio foi escolhido devido à sua seriedade,
compromisso, lealdade e representatividade em todas as reuniões em defesa dos funcionários do Complexo
Famema e com certeza, vislumbrará ações sociais e morais, em prol da classe representada o que impactará
positivamente na sua gestão. Nossos votos de sucesso pelos trabalhos e projetos desenvolvidos à frente de
importante diretoria da Associação e também na participação do conselho!

REQUERIMENTO Nº 702/2019 - Delegado Wilson Damasceno
Votos de congratulações à dinâmica e tradicional escola particular ‘JARDIM ENCANTADO’, em nome de sua
Diretora e Mantenedora – Sra. Alessandra da Silva Defensor Xavier; extensivos à criativa e abalizada equipe
de Professores e demais colaboradores, em comemoração ao 22º aniversário de feliz existência. Com a grata
missão que abraçou, semeia entre seus alunos, princípios fundamentais do conhecimento, aliando de forma
singular a educação ministrada pelos pais. Fiel ao método avançado em educar, desponta como um futuro
promissor para todos, sem abdicar do lema "JARDIM ENCANTADO - onde as crianças aprendem brincando".
Educando com amor crianças no presente; construindo autênticos cidadãos do futuro " Nossas homenagens!
Parabéns, Saúde e Paz!

REQUERIMENTOS SUJEITOS A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
REQUERIMENTO Nº 468/2019 - Cícero do Ceasa
Solicitando ao Prefeito Municipal - Sr. Daniel Alonso, juntamente com o Diretor da EMDURB, Sr. Valdeci
Fogaça de Oliveira, informações a esta Casa de Leis, quanto à possibilidade de se implantar uma sinalização,
tipo lombada, na Avenida José da Silva Nogueira Junior, que dá acesso ao Residencial Firenze; haja vista o
grande fluxo de veículos que transitam em alta velocidade por esta via, sobretudo nos horários de pico,
20/08/2019
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colocando em risco a vida de pedestres, ciclistas e motoristas.

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 509/2019 - Maurício Roberto
Solicitando ao Prefeito Municipal Sr. Daniel Alonso, envidar esforços no sentido de se proceder com o
recapeamento da camada asfáltica das Rua Maestro Floriano de Souza, localizada no Bairro Jardim
Califórnia; da Rua Santos Dumont, localizada no Bairro Vila São Paulo; e da Rua José Bonifácio no trecho
que compreende a Rua Jericó e a Rua Tenente Antonio João, localizadas no bairro Vila Altaneira, haja vista
que tais ruas estão em situação criticas pela decomposição da camada asfáltica. Através destas vias é
realizado o escoamento de veículos dos bairros próximos por tratar-se importantes vias de interligação, o que
certamente trará melhor qualidade de vida e segurança a toda a comunidade.

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 549/2019 - Albuquerque
Solicitando ao Prefeito Municipal de Marília – Daniel Alonso, ao Secretário Municipal de Obras Públicas –
André Luiz Ferioli e ao Secretário Municipal de Planejamento Urbano – José Antônio de Almeida, informar da
possibilidade de se envidar esforços para buscar apoio junto ao Governo do Estado de São Paulo, de forma a
se contemplar com uma completa revitalização/reforma o antigo prédio do CEFAM – Centro Específico de
Formação e Aperfeiçoamento ao Magistério “Profº Macário Ribeiro Macário”, tornando-o uma unidade de
saúde UPA para uso do município; ainda, visamos procedimentos de limpeza e manutenção em todo o
entorno de importante espaço; haja vista, o abandono do prédio que, em face do abandono vem sendo
ocupado por moradores de rua, além de contribuir para a proliferação que existe animais peçonhentos.

REQUERIMENTO Nº 554/2019 - João do Bar
Solicitando ao Sr. Prefeito Municipal – Sr. Daniel Alonso após estabelecer contatos com a secretaria
competente informar se existem projetos em andamento, bem como, orçamentos previstos para se proceder
reparos na camada asfáltica da Rodovia Vicinal ‘Unnamed Road’ - em toda a sua extensão até o Distrito de
Rosália; haja a vista o mau estado de conservação em que se encontra. Visamos minimizar os problemas que
a população sofre há anos, com a ocorrência no local de vários acidentes, pois os motoristas não estão
respeitando os limites de velocidade, colocando em risco a segurança dos que por ali trafegam. Buscamos o
atendimento dos pedidos dos moradores do distrito.

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
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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 595/2019 - José Luiz Queiroz
Solicitando ao Prefeito Municipal, Sr. Daniel Alonso, após ouvido o setor competente, informar se a
municipalidade tem cumprido a Lei Federal nº 13.722/18, conhecida como Lei Lucas, a qual torna obrigatória
a capacitação em noções básicas de primeiros socorros de professores e funcionários de estabelecimentos
de ensino públicos e privados de educação básica e de estabelecimentos de recreação infantil. Segundo a
referida norma, os cursos de primeiros socorros serão ministrados por entidades municipais ou estaduais
especializadas em práticas de auxílio imediato e emergencial à população, no caso dos estabelecimentos
públicos, e por profissionais habilitados, no caso dos estabelecimentos privados, e têm por objetivo capacitar
os professores e funcionários para identificar e agir preventivamente em situações de emergência e urgência
médicas, até que o suporte médico especializado, local ou remoto, se torne possível.

REQUERIMENTO Nº 477/2019 - 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 Irineu D’Ávila García em seu cruzamento
com a Avenida João Martins Coelho - no Jardim Santa Antonieta; haja vista os inúmeros transtornos que tem
causado aos motoristas e moradores que trafegam pelo local. Busca-se promover bem estar e segurança à
população da região, pensando no futuro de forma preventiva e evitando colocar em risco a integridade física
do público mais vulnerável: idosos e crianças. Este requerimento vem atender a inúmeros pedidos dos
moradores e comerciantes daquela região.

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 526/2019 - Marcos Rezende
Solicitando ao Prefeito Municipal – Daniel Alonso e ao Secretário do Meio Ambiente e Limpeza Pública, Sr.
Vanderlei Dolce informar da possibilidade de utilizar a “função delegada” para que o Corpo de Bombeiros
auxilie na realização de serviços de poda e corte de árvores, tendo em vista que os mesmos possuem toda a
estrutura para isso. Neste sentido, solicitamos ainda, que seja desenvolvida uma consulta de forma a informar
da possibilidade de que a empresa ‘terceirizada’ que executa os serviços de limpeza em nossa cidade,
também possa realizar os serviços de poda de árvores.

REQUERIMENTO Nº 611/2019 - Marcos Rezende
Solicitando ao Senhor Prefeito Municipal de Marília – Daniel Alonso e ao Diretor Presidente da Codemar –
Claudirlei Santiago Domingues “Tatá”, informarem a esta Casa sobre quando serão realizadas a obras de
recapeamento das Ruas João Correia de Carvalho, Rua Fernando Feliciano e vias adjacentes; situadas no
bairro São Vicente de Paulo, uma vez que as vias do referido bairro estão intransitáveis e necessitam
urgentemente receber uma nova camada asfáltica. Ressaltamos que, o bairro foi entregue pela Construtora
Comasa, em parceria com a Caixa Econômica Federal, e quando da sua construção não foi utilizado material
de qualidade na pavimentação do bairro, assim como o que ocorreu no Bairro Rubens de Abreu Izique;
conforme evidenciado nas fotos abaixo, o local foi perdendo a camada asfáltica a ponto de estar se tornando
uma estrada de terra e cada vez mais impossibilitando o tráfego de veículos e pedestres na região.

REQUERIMENTO Nº 620/2019 - Marcos Rezende
Solicitando ao Senhor Prefeito de Marília – Daniel Alonso informar possibilidade de aumentar a referência
salarial dos ‘Médicos Veterinários’ da Prefeitura Municipal de Marília; tendo em vista que se trata de antiga
reivindicação dessa classe, de de fundamental importância para a saúde da sociedade (humana e animal), e
que se encontram presentes em diversos setores do município – Saúde, Agricultura e Meio Ambiente –,
desenvolvendo diferentes atribuições, tais como: inspeção sanitária nas agroindústrias da agricultura familiar,
e diversas outras.

REQUERIMENTO Nº 591/2019 - Mário Coraíni Júnior
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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.

REQUERIMENTO Nº 616/2019 - Delegado Wilson Damasceno
Solicitando ao Prefeito Municipal Daniel Alonso de forma reiterada conforme Requerimentos 2002/2016 e
1060/2016, encaminhar a esta Casa informações sobre qual o cronograma previsto para desenvolvimento do
projeto de ampliação e remodelação do passeio (Calçada) envidar esforços no sentido de realizar melhorias e
regularização da inclinação da “Pista de Cooper” e iluminação pública da Avenida das Esmeraldas, mais
precisamente no trecho localizado entre a Rua das Roseiras e Rua José Medina, até o final da via, próximo ao
residencial Portal dos Nobres e ao Residencial Allegra, na Avenida João Procópio da Silva; haja vista muitos
transtornos causados aos munícipes que caminham nesta via diariamente e reclamam da falta de estrutura no
local, principalmente pela sensação de insegurança e risco iminente de acidentes.

REQUERIMENTO Nº 650/2019 - Danilo da Saúde
Solicitando ao Prefeito Daniel Alonso por meio dos competentes órgãos informar sobre as providências
necessárias e urgentes que deverão ser adotadas para realizar a conservação de área pública (terreno),
localizado na Rua Corifeu de Azevedo Marques, entre a Rua Mariápolis e a Rua Antônio Fabron - bairro
Palmital, compreendendo a capinação, limpeza e melhorias de infraestrutura. O local apresentado tem grande
potencial para se tornar uma área de lazer destinada ao uso da população, mas para que isso possa ocorrer é
necessária a construção de passeio público no seu entorno, permitindo a circulação de pedestres, a
instalação de equipamentos úteis a comunidade, como pista de Cooper e academia ao ar livre. Essas
sugestões apresentadas vem ao encontro dos diversos apelos feitos pela população, pois o local se encontra
em estado de abandono, favorecendo as práticas de descarte irregular de lixo, entulhos, animais mortos, bem
como afetando a segurança do bairro por se tornar local propício para abrigo e esconderijo para bandidos.

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.
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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,
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 631/2019 - Evandro Galete
Solicitando ao Prefeito Sr. Daniel Alonso, juntamente com o setor responsável informar para quando estão
previstos os serviços de limpeza e a venda das sucatas depositadas na ‘Garagem Municipal’, pois como é
sabido, tais circunstâncias favorecem a proliferação do mosquito ‘Aedes Aegypti’, e aumento quantitativo dos
casos de dengue na região vem trazendo medo a população; desta forma, não podemos descuidar,
devendo-se fazer várias ações para tentar impedir o avanço da dengue.

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 642/2019 - Albuquerque
Solicitando ao Prefeito Municipal – Sr. Daniel Alonso, após manter contatos com o setor competente informar
a esta Casa de Leis, se há possibilidade de se executar as obras de recapeamento necessárias em diversos
trechos da Rua José Alvares Castro - localizada no Bairro Jardim São Geraldo; haja vista a atual situação em
que se encontra, apresentando partes da via com a camada asfáltica toda solta, se esfarelando em
consequência das últimas; bem como, por ação e resultados de reparos que resultaram ineficazes. A solução
viável será o recapeamento de quase toda a mencionada via pública.

REQUERIMENTO Nº 624/2019 - Luiz Eduardo Nardi
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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 651/2019 - Delegado Wilson Damasceno
Solicitando ao Diretor - Presidente do DAEM – Departamento de Água e Esgoto de Marília – Sr. Marcelo José
de Macedo, encaminhar a esta Casa de Leis no prazo legal de 15 dias, os documentos e informações que
versem sobre os valores em atraso por parte da Prefeitura Municipal além dos parcelados com autorização
legislativa e outras pertinentes aos débitos, conforme segue abaixo alinhavado.

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 696/2019 - Albuquerque
Solicitando ao Prefeito Municipal – Sr. Daniel Alonso, juntamente com os órgãos competentes, informar a esta
Casa dentre o prazo previsto em legislação e dada a competência do Poder Executivo, proceder à alteração
da Lei Complementar nº 11, de 17 de dezembro de 1991, de forma a incluir inciso XVI - ao art. 75, de forma
que se permita ao servidor público municipal, gozar de 01 (uma) falta abonada por ocasião do mês do
aniversário natalício, em dia de melhor escolha ; de forma que possa usufruir do benefício, desde que,
obviamente, autorizado pela chefia imediata, requerendo com, no mínimo, vinte e quatro (24) horas de
antecedência.

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 682/2019 - Marcos Custódio
Solicitando ao Sr. Prefeito Municipal informar a esta Casa de Leis, após desenvolvimento de estudos, quando
será providenciada a construção de banheiros públicos destinados à ‘feira livre’, realizada costumeiramente
na Avenida Sampaio Vidal; próximo à passarela sobre a linha férrea, considerando-se em tais obras, inclusive
o atendimento às normas de acessibilidade. Tal providência proporcionará maior conforto e bem estar aos
munícipes que frequentam o local, bem como, o atendimento das reivindicações dos próprios feirantes que há
anos reivindicam melhores condições de trabalho.
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REQUERIMENTO Nº 681/2019 - Mário Coraíni Júnior
Solicitando ao Prefeito Municipal, por meio das Secretarias Municipal da Educação e da Assistência Social,
informar sobre a possibilidade de se intensificar ações preventivas com vistas à redução dos casos de estupro
de vulneráveis, apontados pelo relatório da Secretaria de Segurança Pública do estado de São Paulo. Dentre
a proposta, reivindicamos a confecção de material educativo impresso , que possa ser distribuído nas escolas,
postos de saúde e em todos os locais e eventos que envolvam o contexto da criança e dos seus direitos.
Outrossim, faz-se necessário que seja produzido em curto espaço de tempo ‘cartilhas educativas’, com
abordagem psicossocial e linguagem acessível e adequada ao público ao qual se destina.

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.

Marcos Rezende
Presidente
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