Câmara Municipal de Marília
Estado de São Paulo

101ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 19ª LEGISLATURA, EM 05 DE AGOSTO DE 2019
(Pauta das Matérias do Expediente)

INDICAÇÕES
INDICAÇÃO Nº 1437/2019 - Marcos Rezende
Sugerindo à CODEMAR que efetue a operação tapa buracos na Rua Sebastião Vieira, próximo ao número
153 - Bairro Jardim Damasco II; haja vista a existência de buraco no local, causando transtornos aos
motoristas que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 1438/2019 - Delegado Wilson Damasceno
Sugerindo ao Prefeito Municipal através dos competentes setores que notifiquem o proprietário do terreno,
localizado na Rua Álvaro Feijão, confluência com a Rua Abílio Cabrini, para que construa o passeio público,
bem como, a mureta, conforme a Legislação, no Bairro Parque das Acácias.

INDICAÇÃO Nº 1439/2019 - Marcos Rezende
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Tupis, nº 74, mais precisamente
esquina com a Rua Iporá, no Bairro Recreio; uma vez o péssimo estado de conservação em que se encontra
o local, prejudicando o tráfego normal de veículos.

INDICAÇÃO Nº 1440/2019 - Albuquerque
Sugerindo à EMDURB que realize estudos para a implantação de um 'semáforo' na Avenida Dr. Durval de
Menezes, confluência com a Avenida Francisco da Costa Pimentel, no Bairro Núcleo Habitacional Nova
Marília; haja vista o fluxo intenso de veículos e pedestres no referido trecho, favorecendo sérios riscos de
acidentes e atropelamentos.

INDICAÇÃO Nº 1441/2019 - Albuquerque
Sugerindo à CODEMAR providências para realizar a operação tapa buracos na Rua Amando de Oliveira
Rocha Filho, em toda a sua extensão, no Bairro Palmital Prolongamento; uma vez o mau estado de
conservação do piso asfáltico, com muitos buracos, situação que causa danos aos veículos e risco iminente
de acidentes. Atendendo as diversas reclamações dos moradores do local.

INDICAÇÃO Nº 1442/2019 - Albuquerque
Sugerindo ao Prefeito Municipal através dos competentes órgãos que realizem estudos para proceder às
obras que visam a conservação da estrada rural, que se inicia na SP - 333, passando pela Flórida e pesqueiro
Gasparoto, até a Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes; haja vista o estado precário em que se encontra,
necessitando de reparos urgentemente na camada asfáltica, bem como, a limpeza do acostamento, que se
encontra com o mato invadindo a pista. Deve-se considerar a necessidade do escoamento dos produtos
agrícolas, produzidos na região.

INDICAÇÃO Nº 1443/2019 - Evandro Galete
Sugerindo ao Prefeito Municipal através do competente setor que realize um 'mutirão' de limpeza em toda a
extensão do Bairro Jardim Flamingo; haja vista o acúmulo de lixo e mato alto, visando proporcionar maior
segurança aos moradores.

INDICAÇÃO Nº 1444/2019 - Albuquerque
Sugerindo à EMDURB para que seja implantado um redutor de velocidade do tipo 'lombada' na Rua José de
Abreu Neto, nas proximidades do Ginásio de Esportes 'Lelos', no Bairro Parque das Esmeraldas II; haja vista
o grande fluxo de veículos que vêm da Avenida Cascata e trafegam em alta velocidade nesse local,
colocando em risco a vida dos moradores e pedestres.

INDICAÇÃO Nº 1445/2019 - Albuquerque
Sugerindo à EMDURB que realize a pintura de sinalização de solo e aérea com os dizeres 'PARE', próximo à
Escola Estadual, na Rua Moisés Elias, mais precisamente nas confluências com as Ruas Gonçalves Ledo e
Hermes da Fonseca, no Bairro Palmital Prolongamento; haja vista o desgaste da mesma devido à ação do
tempo, causando insegurança e risco de acidentes aos motoristas e pedestres que por ali trafegam.
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INDICAÇÃO Nº 1446/2019 - Albuquerque
Sugerindo à EMDURB estudos para a mudança de sentido de mão dupla, para mão única de direção de
trânsito na Rua Chuitiro Oki, no Bairro Parque São Jorge, sentido bairro/centro; haja vista o intenso fluxo de
veículos, favorecendo o risco de acidentes.

INDICAÇÃO Nº 1447/2019 - Luiz Eduardo Nardi
Sugerindo à CODEMAR que realize os reparos necessários na camada asfáltica da Rua Francisco Ardito,
confluência com a Rua Edmundo da Silva Lopes, no Bairro Jardim Virgínia; haja vista a existência de um
enorme buraco no local, prejudicando o tráfego normal de veículos.

INDICAÇÃO Nº 1448/2019 - Luiz Eduardo Nardi
Sugerindo à CODEMAR que realize os reparos na camada asfáltica da Rua Joaquim Nabuco, confluência
com a Avenida Santo Antônio, no Bairro Bassan; uma vez o péssimo estado de conservação em que se
encontra, com buraco, prejudicando o tráfego normal de veículos, pois trata-se de via com fluxo intenso.

INDICAÇÃO Nº 1449/2019 - Delegado Wilson Damasceno
Sugerindo à CODEMAR que execute a correção da camada asfáltica em abertura efetuada pelo DAEM, na
confluência da Rua Álvaro Feijão, com a Rua Abílio Cabrini; haja vista o risco de acidentes e o desconforto
pela poeira que tem causado a todos que por ali transitam e residem, no Bairro Parque das Acácias.

INDICAÇÃO Nº 1450/2019 - Delegado Wilson Damasceno
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar aos competentes setores que notifiquem o(s) proprietário(s) dos
terrenos localizados na Rua Álvaro Feijão, mais precisamente no trecho que compreende entre os números
235 e 267, para que executem a capinação e limpeza, bem como, a construção do passeio público e da
mureta, conforme a Legislação, no Bairro Parque das Acácias.

INDICAÇÃO Nº 1451/2019 - Delegado Wilson Damasceno
Sugerindo ao Prefeito Municipal através dos competentes setores que notifiquem o(s) proprietário(s) dos
terrenos localizados na Rua Álvaro Feijão, mais precisamente no trecho que compreende entre os números
91 a 137, para que executem a capinação e limpeza, bem como, a construção do passeio público, conforme a
Legislação, no Bairro Parque das Acácias.

INDICAÇÃO Nº 1452/2019 - Delegado Wilson Damasceno
Sugerindo à CODEMAR, de forma reiterada, que execute as correções na camada asfáltica da Rua
Piracicaba, nº 462, e também, a Rua José Clemente Pereira, nº 137, mais precisamente esquina com a Rua
América, no Bairro Palmital; haja vista tratar-se de pendências do 1º semestre, que prejudicam o trânsito de
veículos, no Bairro Palmital, conforme demonstram as fotos.

INDICAÇÃO Nº 1453/2019 - Delegado Wilson Damasceno
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente que efetue a colocação de grade de proteção
na 'boca de lobo' localizada na Rua Rui Barbosa, ao lado do 'Ganha Tempo', área central de Marília; haja
vista os riscos iminentes de acidentes que vem causando aos pedestres e motoristas que transitam pelo local.

INDICAÇÃO Nº 1454/2019 - João do Bar
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Sebastiana Alves Vieira, em toda a sua
extensão, no Bairro Residencial Montana; haja vista o mau estado de conservação do local, com muitos
buracos, causando sérios transtornos aos moradores daquela região.

INDICAÇÃO Nº 1455/2019 - João do Bar
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Artur Lopes Garcia Tuta, em toda a sua
extensão, no Bairro Residencial Montana; haja vista a existência de vários buracos na via pública, alguns de
grande proporção, causando sérios transtornos aos moradores daquela região.

INDICAÇÃO Nº 1456/2019 - João do Bar
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos em toda a extensão da Avenida Pedro Alberto
Tolentino, no Bairro Residencial Montana; haja vista o péssimo estado de conservação em que se encontra o
local, causando sérios transtornos aos moradores daquela região.

INDICAÇÃO Nº 1457/2019 - João do Bar
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Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Padre Próspero Vecchione, em toda a
sua extensão, no Bairro Residencial Montana; haja vista a existência de diversos buracos no local, alguns de
grande proporção, prejudicando o tráfego normal de veículos e causando sérios transtornos aos moradores
daquela região.

INDICAÇÃO Nº 1458/2019 - João do Bar
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente que realize a limpeza de um terreno
pertencente ao município, localizado na Rua Oswaldo Silveira, no Bairro Jardim Santa Antonieta II; haja vista
o mato alto e muito lixo no local, causando muitos transtornos aos moradores daquela região, pois favorece o
surgimento de insetos e animais peçonhentos.

INDICAÇÃO Nº 1459/2019 - João do Bar
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao competente setor que realize os reparos na calçada da Rua
Vereador Delmiro Zumioti, defronte ao nº 179, no Bairro Vereador Eduardo Andrade Reis; haja vista o
péssimo estado de conservação em que se encontra, causando transtornos aos pedestres e moradores que
por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 1460/2019 - Professora Daniela
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar à competente Secretaria que realize a limpeza do bueiro
localizado na Rua Teruyoshi Kobayashi, próximo ao nº 119, no Bairro Parque das Azaleias; haja vista que o
mesmo se encontra entupido devido à quantidade de lixo, causando muitos transtornos aos moradores
vizinhos, que reclamam do acúmulo de água parada, causando risco de proliferação de insetos no local.

INDICAÇÃO Nº 1461/2019 - Cícero do Ceasa
Sugerindo à CODEMAR que realize os reparos na camada asfáltica na Rua Dr. Paulino Botelho Vieira, nas
proximidades do nº 543, no Bairro Jardim Santa Antonieta; haja vista a existência de buracos no local,
causando transtornos aos motoristas que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 1462/2019 - Cícero do Ceasa
Sugerindo à CODEMAR que realize os reparos na camada asfáltica da Rua Jorge Mussi, nas proximidades
do nº 540, no Bairro Jardim Santa Antonieta; haja vista a existência de buracos no local, prejudicando o
tráfego normal de veículos.

INDICAÇÃO Nº 1463/2019 - Cícero do Ceasa
Sugerindo ao Prefeito Municipal através do setor competente que efetue a construção de calçada, em toda a
extensão da Avenida Ermelinda Clarice Sanches Casarini, no Bairro Jardim Polyana, principalmente ao lado
do cemitério Parque das Orquídeas; haja vista o grande transtorno que tem causado aos moradores que
utilizam a via em dias de chuva.

INDICAÇÃO Nº 1464/2019 - Cícero do Ceasa
Sugerindo à CODEMAR que realize os reparos na camada asfáltica da Rua Joaquim Francisco Bellomo, nas
proximidades do nº 47, no Bairro Jardim Santa Antonieta II; haja vista a existência de buracos no local,
causando transtornos aos motoristas que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 1465/2019 - Cícero do Ceasa
Sugerindo à CODEMAR que realize os reparos na camada asfáltica da Rua Maria Francisca Camargo, nas
proximidades do nº 334, no Bairro Jardim Santa Antonieta; haja vista a existência de buracos no local,
prejudicando o tráfego normal de veículos.

INDICAÇÃO Nº 1466/2019 - Cícero do Ceasa
Sugerindo à CODEMAR que realize os reparos na camada asfáltica da Rua Dr. Arnaldo de Toledo Barros,
nas proximidades do nº 271, no Bairro Jardim Santa Antonieta; haja vista a existência de buracos no local,
causando transtornos aos motoristas que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 1467/2019 - Mário Coraíni Júnior
Sugerindo à EMDURB que realize a pintura de sinalização de solo com os dizeres 'Pare' na Rua Catanduva,
confluência com a Rua Coroados, no Bairro Alto Cafezal; haja vista o desgaste da mesma devido à ação do
tempo, causando insegurança a todos que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 1468/2019 - Mário Coraíni Júnior
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Sugerindo à CODEMAR a realização de uma operação tapa buracos na Rua Almirante Tamandaré, defronte
ao nº 478, no Bairro Alto Cafezal; haja vista a existência de buraco no local, atendendo pedidos de moradores
da região.

INDICAÇÃO Nº 1469/2019 - Mário Coraíni Júnior
Sugerindo à EMDURB que realize a pintura de sinalização de solo com os dizeres 'Pare' na Rua Almirante
Tamandaré, confluência com a Rua Piratininga, no Bairro Alto Cafezal; haja vista o desgaste da mesma
devido à ação do tempo, causando insegurança a todos que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 1470/2019 - Mário Coraíni Júnior
Sugerindo à CODEMAR a realização de uma operação tapa buracos na Rua Rodrigues Alves, defronte ao nº
1.239, no Bairro Alto Cafezal; haja vista a existência de buraco no local, atendendo pedidos de moradores da
região que por ali trafegam diariamente.

INDICAÇÃO Nº 1471/2019 - Mário Coraíni Júnior
Sugerindo à EMDURB que realize a pintura de sinalização de solo com os dizeres 'Pare' na Rua Santa
Cecília, confluência com a Rua Piratininga, no Bairro Alto Cafezal; haja vista o desgaste da mesma devido à
ação do tempo, causando insegurança a todos que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 1472/2019 - Marcos Custódio
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Abdo Haddad Filho, nº 595, no Bairro
Parque dos Ipês; haja vista a existência de buracos no local, causando transtornos aos munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 1473/2019 - Marcos Custódio
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua João Corrêa de Carvalho, nº 865, no
Bairro Jardim Teotônio Vilela; haja vista a existência de muitos buracos no local, causando transtornos aos
munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 1474/2019 - Marcos Custódio
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Avenida Francisco da Costa Pimentel, nº
940, no Bairro Jardim Planalto; haja vista as péssimas condições em que se encontra o local, com vários
buracos, causando transtornos aos munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 1475/2019 - Marcos Custódio
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Bento de Abreu Filho, defronte ao nº
923, no Bairro Jardim Santa Antonieta; haja vista o péssimo estado de conservação em que se encontra o
piso asfáltico, com diversos buracos, prejudicando o tráfego normal de veículos.

INDICAÇÃO Nº 1476/2019 - Maurício Roberto
Sugerindo ao Prefeito Municipal através da Secretaria Municipal de Obras Públicas, de forma reiterada,
conforme Indicação de nº 1574/2018, que realize a instalação de um 'sarjetão' na Rua Pio X, próximo ao nº
312, na confluência com a Rua Canadá, localizadas no Bairro Jardim Vista Alegre; haja vista o constante
acúmulo de águas pluviais no local, por falta de canaleta para o correto escoamento, o que provoca
sucessivos estragos na camada asfáltica. Situação que permanece por muito tempo, causando enormes
transtornos aos moradores da região e aos motoristas usuários das vias.

INDICAÇÃO Nº 1477/2019 - José Luiz Queiroz
Sugerindo à CODEMAR a realização de uma operação tapa buracos na Rua Francisco Guaglianone, nas
proximidades do nº 63 - Bairro Conjunto Habitacional Vila dos Comerciários I; haja vista a deterioração do
asfalto na localidade, prejudicando o tráfego normal de veículos.

INDICAÇÃO Nº 1478/2019 - José Luiz Queiroz
Sugerindo à CODEMAR a realização de uma operação tapa buracos na Rua Ernesto Javurek, próximo ao nº
195 - Bairro Vila Maria; haja vista que no local há um grande buraco, dificultando o tráfego de veículos na via
pública.

INDICAÇÃO Nº 1479/2019 - José Luiz Queiroz
Sugerindo à CODEMAR a realização de recape em todas as vias públicas do 'Condomínio Jardim Ismael',
localizado na Rua Amador Bueno, nº 1.740, no Bairro Jardim Califórnia; haja vista o péssimo estado de
conservação das ruas, situação que vem causando sérios transtornos aos moradores do local.
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INDICAÇÃO Nº 1480/2019 - José Luiz Queiroz
Sugerindo ao Prefeito Municipal através dos competentes setores que realizem a limpeza de um terreno
localizado na Rua Isamu Egashira, esquina com a Rua Alcides Caliman, no Bairro Conjunto Habitacional Vila
dos Comerciários II, e também. a colocação de uma placa indicando a proibição do descarte de lixo indevido;
haja vista que devido à falta de sinalização, há o depósito de material orgânico, além de restos de materiais
de construção, móveis, dentre outros, causando sérios transtornos aos moradores.

INDICAÇÃO Nº 1481/2019 - José Luiz Queiroz
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar aos competentes setores que realizem a limpeza, e também, o
fechamento do trecho de terra que liga os bairros Jardim Universitário e Parque das Vivendas, localizado na
Rua Dr. Mário de Araújo Coriolano; haja vista que no local há um córrego, o qual se encontra poluído devido
aos constantes descartes de lixo e sujeira. Sugerimos ainda, a fixação de uma placa indicando 'Proibido jogar
lixo'.

INDICAÇÃO Nº 1482/2019 - Maurício Roberto
Sugerindo ao Prefeito Municipal através da Secretaria competente que realize a poda da copa de seis árvores
existentes na Avenida Euclides da Cunha, confluência com a Rua Comendador José Zillo, no Bairro Thomaz
Mascaro; haja vista que as mesmas se encontram muito altas e os galhos próximos aos fios da rede elétrica,
favorecendo o risco de curto circuito, prejudicando a iluminação do local, atendendo pedidos da população
residente naquela região.

INDICAÇÃO Nº 1483/2019 - Maurício Roberto
Sugerindo à EMDURB que realize a instalação de um redutor de velocidade do tipo 'lombada' na Rua Hermes
da Fonseca, altura do nº 2.100; haja vista tratar-se de via de ligação entre os bairros da Zona Norte, com
intenso fluxo de veículos que trafegam em alta velocidade, colocando em risco a vida dos pedestres.
Atendendo aos pedidos de moradores e frequentadores de um templo religioso instalado naquela localidade.

INDICAÇÃO Nº 1484/2019 - Maurício Roberto
Sugerindo ao Prefeito Municipal através das Secretarias competentes que executem a limpeza, capinação,
poda da copa das árvores, e ainda, a reforma do passeio público da praça localizada na confluência entre a
Rua Mato Grosso, a Avenida Salgado Filho e a Avenida Itu, no Bairro Santa Lourdes; haja vista que a mesma
se encontra em uma situação de muito acúmulo de sujeira, além de colocar em risco a saúde e integridade
física da população devido à irregularidade no piso do passeio público.

INDICAÇÃO Nº 1485/2019 - Professora Daniela
Sugerindo à CODEMAR que realize a recuperação da camada asfáltica na Rua Capitão Salomão, mais
precisamente no trecho que compreende entre a Rua Eduardo Prado e a Avenida Duarte da Costa, no Bairro
Jardim Monsenhor João Batista Toffóli, situação que vem causando transtornos e prejudicando o tráfego
normal de veículos e pedestres no local.

INDICAÇÃO Nº 1486/2019 - Professora Daniela
Sugerindo à EMDURB que efetue a implantação de um redutor de velocidade do tipo 'lombada', na Rua José
Medina, próximo do número 682, no Bairro Parque das Esmeraldas II; haja vista o grande fluxo de veículos
que transitam em alta velocidade nesse local, colocando em risco a vida dos moradores que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 1487/2019 - Professora Daniela
Sugerindo à CODEMAR que proceda à operação tapa buracos na Rua Nossa Senhora da Aparecida, próximo
ao nº 456, no Bairro Jardim IV Centenário; haja vista a existência de um grande buraco no local, situação que
vem causando sérios transtornos aos munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 1488/2019 - Professora Daniela
Sugerindo à EMDURB que efetue a implantação de um redutor de velocidade do tipo 'lombada' na Avenida
República, próximo ao nº 972, no centro de nossa cidade; haja vista o fluxo de veículos que transitam em alta
velocidade nesse local, colocando em risco a vida dos moradores e outros motoristas que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 1489/2019 - Professora Daniela
Sugerindo à EMDURB estudos para a realização de melhorias no sistema viário da Avenida Rio Branco,
confluência com a Rua Bonfim - centro, compreendendo a instalação de dispositivos de segurança, visando
melhorar o fluxo viário de veículos, garantindo a segurança e integridade física de todos que transitam pelo
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local, haja vista a dificuldade de visualização para quem adentra, ocasionando vários acidentes.

INDICAÇÃO Nº 1490/2019 - Maurício Roberto
Sugerindo ao Prefeito Municipal através das competentes Secretarias que realize a limpeza, capinação, poda
da copa das árvores, e ainda, a reforma do passeio público no entorno do 'Poliesportivo' da Vila Altaneira,
localizado na confluência entre as Ruas Jericó, Nazaré e Rosa Canales, no Bairro Jardim Flora Rica; haja
vista que o mesmo se encontra com acúmulo de sujeira, restos de galhos, além de colocar em risco a
integridade física da população que utiliza o local devido à irregularidade no piso do passeio público.

INDICAÇÃO Nº 1491/2019 - Danilo da Saúde
Sugerindo ao DAEM providências para realizar os reparos na rede de água na Rua Pascoal Eugênio Brasini,
próximo ao n° 610, no Bairro Jardim Eldorado; haja vista a existência de vazamentos há vários dias,
atendendo reclamações dos moradores da região.

INDICAÇÃO Nº 1492/2019 - Danilo da Saúde
Sugerindo ao Prefeito Municipal através do competente setor providências para que realize a capinação e
limpeza de diversas áreas públicas localizadas na Rua Bassan, mais precisamente no trecho que
compreende a entrada do Bairro Jardim Bandeirantes; haja vista o mato alto no local, favorecendo o
surgimento de insetos e animais peçonhentos, atendendo as reivindicações dos moradores do local.

INDICAÇÃO Nº 1493/2019 - Danilo da Saúde
Sugerindo à CODEMAR providências para realizar a operação tapa buracos na Avenida Francisco do Santos
Vasconcelos, no Bairro Jardim Cavalieri II, nas proximidades do antigo posto da Cooperativa; haja vista o
péssimo estado de conservação em que se encontra o piso asfáltico, atendendo as diversas reclamações dos
motoristas que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 1494/2019 - Danilo da Saúde
Sugerindo à CODEMAR providências para realizar a operação tapa buracos na Rua São Miguel, em toda a
sua extensão, no Bairro Jardim Hermínio Firmino Pollon; uma vez o mau estado de conservação do piso
asfáltico, com muitos buracos, situação que vem causando danos aos veículos que por ali trafegam,
atendendo as diversas reclamações dos moradores do local.

INDICAÇÃO Nº 1495/2019 - Danilo da Saúde
Sugerindo ao Prefeito Municipal através do setor competente providências urgentes para a execução de
capinação e limpeza pública em toda a extensão do canteiro central da Avenida Frediano Giometti, no Bairro
Jardim Teotônio Vilela; haja vista a situação precária em que se encontra o local, colocando em risco a saúde
dos moradores daquela região devido ao surgimento de insetos e animais peçonhentos.

INDICAÇÃO Nº 1496/2019 - Danilo da Saúde
Sugerindo ao Prefeito Municipal através do competente setor providências para realizar a limpeza e o
recolhimento de resíduos de diversas naturezas, depositados de maneira irregular às margens da Rua Ângelo
Mazeto, em toda a sua extensão, no Bairro César de Almeida, atendendo a solicitação dos moradores da
região.

INDICAÇÃO Nº 1497/2019 - Maurício Roberto
Sugerindo à EMDURB que realize a instalação de um redutor de velocidade do tipo 'lombada' na Avenida
Reverendo Álvaro Simões, mais precisamente no trecho compreendido entre a Rua Dos Viajantes e a Rua
Capitão Alberto Mendes Júnior, no Bairro Parque São Jorge; haja vista a referida via ter considerável fluxo de
veículos, aumentando o risco de acidentes, envolvendo crianças que frequentam diariamente um Clube
Desportivo e um Colégio, instalados naquela localidade.

INDICAÇÃO Nº 1498/2019 - Marcos Rezende
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente que efetue a instalação das placas com os
nomes de ruas no Bairro Rubens de Abreu Izique; uma vez que as vias públicas se encontram sem nenhuma
identificação.

INDICAÇÃO Nº 1499/2019 - Marcos Rezende
Sugerindo à CODEMAR que efetue a operação tapa buracos na Rua Clemente Baptista de Souza, próximo
ao nº 60 - Bairro Armando Mascaro; haja vista as péssimas condições em que se encontra o piso asfáltico,

20/08/2019

Página 6
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

dificultando o tráfego normal de veículos.

INDICAÇÃO Nº 1500/2019 - Marcos Rezende
Sugerindo à EMDURB que efetue a sinalização de solo e a instalação de uma placa de 'Vaga para deficiente
físico' na Rua Toshio Matsui, defronte à Igreja Assembleia de Deus – Bairro Núcleo Habitacional Maria
Angélica Matos.

INDICAÇÃO Nº 1501/2019 - Marcos Rezende
Sugerindo ao DAEM que realize a colocação de um ponto de água (torneira) no centro da Praça 'Belmiro
Luiz', localizada na Avenida Maria Fernandes Cavallari – Bairro Jardim Cavallari; haja vista que os moradores
cuidam das plantas e árvores do local, tal benfeitoria auxiliará muito na hora de aguar as plantas.

INDICAÇÃO Nº 1502/2019 - Evandro Galete
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Edmundo da Silva Lopes, defronte ao nº
137, no Bairro Jardim Virgínia; haja vista a existência de buraco no local, atendendo pedido dos moradores.

INDICAÇÃO Nº 1503/2019 - Luiz Eduardo Nardi
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao competente setor que efetue a poda de árvores em toda a
extensão da Rua Eugênio Pessini, no Bairro Jardim Itaipu; haja vista que os galhos estão próximos aos fios
da rede elétrica, favorecendo o risco de curto circuito, além disso, a via pública se encontra com pouca
luminosidade, causando insegurança aos moradores, atendendo inúmeros pedidos destes.

REQUERIMENTOS QUE INDEPENDEM DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
REQUERIMENTO Nº 864/2019 - Cícero do Ceasa
Votos de profundo pesar pelo falecimento do estimado amigo Sr. Antônio Albino Dantas, aos 82 anos de
idade, ocorrido no dia 29 de junho p.p., em nossa cidade.

REQUERIMENTO Nº 852/2019 - Evandro Galete
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada amiga Sra. Luiza Vieira Fernandes, aos 89 anos de
idade, ocorrido em 25 de junho p.p., em nossa cidade.

REQUERIMENTO Nº 935/2019 - João do Bar
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada amiga Sra. Cleuza Ferreira de Oliveira, aos 71 anos de
idade, ocorrido no último dia 21 de julho, em nossa cidade.

REQUERIMENTO Nº 855/2019 - Albuquerque
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada Sra. Paschoa Hermínia Bocalini de Godoy, aos 88
anos de idade, ocorrido no último dia 25 de junho p.p., em nossa cidade. Nossos sentimentos à família e
familiares.

REQUERIMENTO Nº 863/2019 - Luiz Eduardo Nardi
Votos de profundo pesar pelo falecimento do estimado amigo Luiz Carlos Lopes Martins, jornalista e
mantenedor do Colégio Criativo em Marília, aos 72 anos de idade, ocorrido em 05 de julho p.p., em nossa
cidade. Sem dúvidas um amigo excepcional, um homem exemplar, que deixará seu legado em nossas
lembranças e na nossa história.

REQUERIMENTO Nº 853/2019 - Marcos Custódio
Votos de profundo pesar pelo falecimento do Sr. Paulo José Monti da Paixão, aos 52 anos de idade ocorrido
dia 24 de junho p.p., nesta cidade. Nossos sentimentos aos familiares.

REQUERIMENTO Nº 857/2019 - Marcos Rezende
Votos de profundo pesar pelo falecimento do estimado Sr. Oswaldo Luiz Battaglia, aos 72 anos de idade,
ocorrido no último dia 22 de junho p.p., na cidade de São Paulo.

REQUERIMENTO Nº 977/2019 - Professora Daniela
Votos de profundo pesar pelo falecimento do estimado Sr. Aparecido Araújo, aos 66 anos de idade, ocorrido
no último dia 31 de julho. Nossos sentimentos à família enlutada.

REQUERIMENTO Nº 861/2019 - Delegado Wilson Damasceno
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Votos de profundo pesar pelo falecimento do Sr. Antônio Carlos Anselmo, aos 67 anos de idade, ocorrido no
dia 29 de junho p,p., em nossa cidade. Sentimentos à família!

REQUERIMENTO Nº 883/2019 - Cícero do Ceasa
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada amiga Maria da Piedade Ferreira de Andrade, aos 67
anos de idade, ocorrido em nossa cidade no último dia 11 de julho.Sentimentos à família.

REQUERIMENTO Nº 854/2019 - Evandro Galete
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada Sra. Laurita Francisca do Nascimento, aos 83 anos de
idade, ocorrido no último dia 26 de junho p,p., em nossa cidade.

REQUERIMENTO Nº 856/2019 - Albuquerque
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada Sra. Maria Raimunda Conceição, aos 79 anos de
idade, ocorrido em 25 de junho último, no nosso município. Nossas condolências aos familiares e amigos!

REQUERIMENTO Nº 865/2019 - Luiz Eduardo Nardi
Votos de profundo pesar pelo falecimento do estimado amigo Sr. Manuel Freire, aos 66 anos de idade,
ocorrido no dia 29 de junho p.p., em nossa cidade.

REQUERIMENTO Nº 884/2019 - Marcos Custódio
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada Sra. Miriam Mercer de Almeida, ocorrido no último dia
12 de julho, nesta cidade.

REQUERIMENTO Nº 858/2019 - Marcos Rezende
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada Sra.Neusa Tereza Reis, aos 63 anos de idade,
ocorrido no último dia 26 de junho p.p., em nossa cidade de São Paulo.

REQUERIMENTO Nº 980/2019 - Professora Daniela
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada Sra. Marieta da Silva Bernardes, aos 84 anos de
idade, ocorrido no último dia 13 de julho. Nossos sentimentos à família enlutada.

REQUERIMENTO Nº 869/2019 - Delegado Wilson Damasceno
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada Sra. Neusa Cristina Borges Carvalho Biffi, aos 47 anos
de idade, ocorrido no último dia 30 de junho p.p., em nossa cidade.

REQUERIMENTO Nº 913/2019 - Cícero do Ceasa
Votos de profundo pesar pelo falecimento do estimado amigo José Avelino da Rocha, aos 67 anos de idade,
ocorrido no último dia 18 de julho, em nossa cidade. Que Deus lhe dê o descanso eterno e o conforto para a
família!

REQUERIMENTO Nº 891/2019 - Evandro Galete
Votos de profundo pesar pelo falecimento do estimado amigo - o Sr. Benedito Ferreira, aos 92 anos de idade,
ocorrido no último dia 09 de julho, em nossa cidade.

REQUERIMENTO Nº 873/2019 - Albuquerque
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada amiga Sra. Rosangela de Souza Pereira, aos 54 anos
de idade, ocorrido no último dia 05 de julho, em nossa cidade.

REQUERIMENTO Nº 918/2019 - Luiz Eduardo Nardi
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada Sra. Maria José Peixoto dos Santos, aos 64 anos de
idade, ocorrido no último dia 24 de julho, em nossa cidade.

REQUERIMENTO Nº 920/2019 - Marcos Custódio
Votos de profundo pesar pelo falecimento do estimado amigo Sr. Laudelino de Brito Leite, aos 61 anos de
idade, ocorrido no último dia 22 de julho, em nossa cidade.

REQUERIMENTO Nº 859/2019 - Marcos Rezende
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada Sra. Edina Maria Barbosa Luque, aos 51 anos de
idade, ocorrido no dia 26 de junho p.p., em nossa cidade.

REQUERIMENTO Nº 876/2019 - Delegado Wilson Damasceno
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Votos de profundo pesar pelo falecimento do estimado Sr. Antônio Beiro, aos 87 anos de idade, ocorrido no
último dia 09 de julho, em nosso município. Nossas condolências à família.

REQUERIMENTO Nº 924/2019 - Cícero do Ceasa
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada amiga Maria Bonfim Pereira, aos 87 anos de idade,
ocorrido no último dia 22 de julho, em nossa cidade. Que Deus lhe dê o descanso eterno e o conforto para a
família!

REQUERIMENTO Nº 921/2019 - Evandro Galete
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada Sra. Irene Roza da Silva, aos 63 anos de idade,
ocorrido no último dia 22 de julho, em nossa cidade.

REQUERIMENTO Nº 874/2019 - Albuquerque
Votos de profundo pesar pelo falecimento do estimado amigo Sr. Paulo Nomura, aos 83 anos de idade,
ocorrido no último dia 04 de julho, em nossa cidade. Nossas condolências aos familiares e amigos.

REQUERIMENTO Nº 919/2019 - Luiz Eduardo Nardi
Votos de profundo pesar pelo falecimento do estimado Sr. Adilson Luiz da Silva, aos 60 anos de idade,
ocorrido no último dia 22 de julho, em nossa cidade.

REQUERIMENTO Nº 940/2019 - Marcos Custódio
Votos de profundo pesar pelo falecimento do estimado Pastor Francisco Martins, aos 74 anos de idade,
ocorrido no último dia 24 de julho, nesta cidade.

REQUERIMENTO Nº 860/2019 - Marcos Rezende
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada amiga Sra. Antonia Fernandes Pinto, aos 83 anos de
idade, ocorrido no dia 26 de junho, em nossa cidade.

REQUERIMENTO Nº 877/2019 - Delegado Wilson Damasceno
Votos de profundo pesar pelo falecimento do estimado Sr. Cyro Luiz Lovatto, aos 67 anos de idade, ocorrido
no último dia 09 de julho, em nossa cidade. Nossos sentimentos.

REQUERIMENTO Nº 944/2019 - Cícero do Ceasa
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada amiga Sra. Nilma Pereira Leal, aos 64 anos de idade,
ocorrido no dia 24 de julho, em nossa cidade. Que Deus lhe dê o descanso eterno e o conforto da família!

REQUERIMENTO Nº 875/2019 - Albuquerque
Votos de profundo pesar pelo falecimento do estimado amigo Sr. Ailton Batista Rodrigues, aos 76 anos de
idade, ocorrido no último dia 08 de julho, em nossa cidade. Sentimentos aos familiares.

REQUERIMENTO Nº 862/2019 - Marcos Rezende
Votos de profundo pesar pelo falecimento do estimado e grande amigo Sr. João de Almeida, aos 93 anos de
idade, ocorrido no dia 29 de junho p.p. Ex-jogador profissional de futebol e membro honorário da Comissão
dos Registros Históricos da Câmara Municipal e da Cidade de Marília. Ele parte deixando-nos muitas lições
de amor, amizade, profissionalismo, bom humor, carisma e humanidade. Neste momento, dedicamos nossos
sentimentos aos familiares e amigos - a nossa eterna gratidão pela abnegação e conduta humana,
imprescindível à prosperidade e história de nossa querida Marília.

REQUERIMENTO Nº 880/2019 - Delegado Wilson Damasceno
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada Sra. Apparecida Torres Prizão, aos 88 anos de idade,
ocorrido no último dia 08 de julho, em nossa cidade.

REQUERIMENTO Nº 963/2019 - Cícero do Ceasa
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada Sra. Ermínia Monteiro Furlaneti (Dona Nena) aos 74
anos de idade, ocorrido no último dia 29 de julho, em nossa cidade. Deus lhe dê o descanso eterno e o
conforto para a família.

REQUERIMENTO Nº 895/2019 - Albuquerque
Votos de profundo pesar pelo falecimento do estimado Sr. Valdir Franco, aos 75 anos de idade, ocorrido no
último dia 13 de julho, em nossa cidade. Sentimentos aos familiares!
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REQUERIMENTO Nº 866/2019 - Marcos Rezende
Votos de profundo pesar pelo falecimento do estimado Sr. Eliasar Felix dos Santos, aos 62 anos de idade,
ocorrido em 29 de junho p.p., em nossa cidade.

REQUERIMENTO Nº 881/2019 - Delegado Wilson Damasceno
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada Sra. Alice Aparecida Boldorini, aos 81 anos de idade,
ocorrido no último dia 12 de julho, em nossa cidade.

REQUERIMENTO Nº 910/2019 - Albuquerque
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada Sra. Naldelina Burzeto Ragassi, aos 95 anos de idade,
ocorrido no último dia 17 de julho, em nossa cidade. Nossas condolências aos familiares e amigos.

REQUERIMENTO Nº 867/2019 - Marcos Rezende
Votos de profundo pesar pelo falecimento do estimado amigo Sr. Carlos Roberto da Silva, aos 53 anos de
idade, ocorrido no dia 29 de junho p,p., em nossa cidade.

REQUERIMENTO Nº 916/2019 - Delegado Wilson Damasceno
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada Sra. Cecília Muchatti da Silva, aos 90 anos de idade,
ocorrido no último dia 20 de julho, em nossa cidade.

REQUERIMENTO Nº 932/2019 - Albuquerque
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada amiga e advogada Sra. Barbara Chaia Pereira, aos 50
anos de idade, ocorrido no último dia 24 de julho, em nossa cidade.

REQUERIMENTO Nº 868/2019 - Marcos Rezende
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada Sra. Iolanda Valdemar da Silva, aos 87 anos de idade,
ocorrido no último dia 30 de junho p.p., em nossa cidade. Nossos sinceros sentimentos.

REQUERIMENTO Nº 929/2019 - Delegado Wilson Damasceno
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada Sra. Meire Harue Yamassaki Fugi, aos 52 anos de
idade, ocorrido no último dia 23 de julho, em nosso município. Nossas mais sinceras condolências.

REQUERIMENTO Nº 870/2019 - Marcos Rezende
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada amiga Sra. Haruko Kanasiro, aos 87 anos de idade,
ocorrido no dia 03 de julho, em nossa cidade.

REQUERIMENTO Nº 954/2019 - Delegado Wilson Damasceno
Votos de profundo pesar pelo precoce falecimento da estimada Sra. Juliana Marques de Oliveira, aos 35 anos
de idade, ocorrido no último dia 27 de julho, em nossa cidade.

REQUERIMENTO Nº 871/2019 - Marcos Rezende
Votos de profundo pesar pelo falecimento do estimado Sr. Valter Claro de Farias, aos 78 anos de idade,
ocorrido no dia 05 de julho p.p., na cidade de Marília.

REQUERIMENTO Nº 974/2019 - Delegado Wilson Damasceno
Votos de profundo pesar pelo falecimento do estimado Sr. José Brumatti Murcia, aos 72 anos de idade,
ocorrido no último dia 31 de julho, nesta cidade.

REQUERIMENTO Nº 872/2019 - Marcos Rezende
Votos de profundo pesar pelo falecimento do estimado Sr. Luis Fernando Verzoti, aos 37 anos de idade,
ocorrido no último dia 01 de julho, em nossa cidade. Sentimentos aos familiares e amigos!

REQUERIMENTO Nº 878/2019 - Marcos Rezende
Votos de profundo pesar pelo falecimento do estimado Sr. Eduardo Mariano da Silva, aos 59 anos de idade,
ocorrido no dia 11 de julho, na cidade de Marília.

REQUERIMENTO Nº 879/2019 - Marcos Rezende
Votos de profundo pesar pelo falecimento do estimado Sr. Cecilio Moreira dos Santos, aos 58 anos de idade,
ocorrido no dia 11 de julho, na cidade de Marília.
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REQUERIMENTO Nº 882/2019 - Marcos Rezende
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada amiga Sra. Linda Schemim Barbosa, aos 83 anos de
idade, ocorrido no último dia 12 de julho, em nossa cidade.

REQUERIMENTO Nº 888/2019 - Marcos Rezende
Votos de profundo pesar pelo falecimento do estimado Sr. João Áries dos Santos, aos 78 anos de idade,
ocorrido no último dia 15 de julho, na cidade de Marília.

REQUERIMENTOS SUJEITOS A VOTAÇÃO
REQUERIMENTO Nº 912/2019 - Cícero do Ceasa
Votos de congratulações ao HEM - Hospital Espírita de Marília e à sua competente diretoria, juntamente com
sua valorosa e despojada equipe de funcionários, corpo clínico multidisciplinar e colaboradores celebraram no
dia 18 de julho os 71 anos de história. Hoje, adaptado à nova legislação, extinguiu o Hospital Psiquiátrico e
desenvolveu a "Clínica Aconchego" que, com o credenciamento pelo SUS; referência em saúde mental atende
Marília e região em diversas especialidades, de forma humanizada, aliados à eficiência, ética e aprimoramento
constante dos profissionais da saúde. Deus continue abençoando a todos nessa missão!

REQUERIMENTO Nº 903/2019 - Evandro Galete
Votos de congratulações para com o comércio altamente conceituado no ramo da alimentação – a marmitaria
‘Sabor no Prato’, na pessoa de seus proprietários Emerson da Silva e Fernanda Dorello de Moura da Silva e
seus colaboradores Grabrielly e Flavia que há 2 anos servem comida caseira de excelente qualidade,
contribuindo ostensivamente para crescimento do município, destacando-se pelo atendimento de
personalizado e cordial, facilitando o dia a dia dos seus clientes com a praticidade e cardápios variados,
marmitas simples ou sofisticadas, elaboradas com produtos de altíssima qualidade. Nossos votos de muito
sucesso!

REQUERIMENTO Nº 900/2019 - Albuquerque
Votos de congratulações para o Centro de Reabilitação ‘Lucy Montoro’ de Marília, que completou 5 anos de
implantação no último dia 27 de junho; unidade criada pela Famema em junho de 2014, em parceria com as
Secretarias de Estado da Saúde e dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Nosso reconhecimento e
cumprimentos às equipes administrativa e multidisciplinar, composta por profissionais especializados em
reabilitação, entre médicos fisiatras, enfermeiras, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, terapeutas
ocupacionais, assistentes sociais, educadores físicos e fonoaudiólogos, que vem ao longo destes anos,
atendendo pacientes portadores de necessidades especiais, proporcionando maior independência e melhor
qualidade de vida aos pacientes, com comprometimento, dedicação e profissionalismo. Nossas homenagens!

REQUERIMENTO Nº 953/2019 - José Luiz Queiroz
Votos de congratulações ao ‘cidadão mariliense’ Severino pela brilhante iniciativa de construir e gerenciar
uma ‘biblioteca comunitária’ na Praça Multiuso, localizada no Bairro Jardim Cavallari. Nascido no Nordeste, o
aposentado de 74 anos se mudou para Marília há dois anos e meio, depois de passar décadas vivendo em
São Paulo. Apaixonado pelos livros, Severino construiu com madeira e outros materiais a estante que fica
debaixo de uma árvore. Dentro dela estão obras infantis, clássicos da literatura brasileira, livros de contos,
romances, títulos religiosos, científicos, filosóficos, dentre outros. Gratidão pelo excelente serviço prestado à
nossa comunidade!

REQUERIMENTO Nº 907/2019 - Luiz Eduardo Nardi
Votos de congratulações para com a conceituada empresa Vibromak - fabricante de máquinas e
equipamentos para construção civil, para as linhas de concretagem, corte em precisão e compactação de
solos; produtos perfeitamente adequados às normas vigentes de segurança, com uma rede de assistência
técnica altamente capacitada que garante ao cliente solução precisa e atendimento personalizado; primando
pela máxima qualidade alinhada ao respeito às mais diversas necessidades, contribuindo para o
desenvolvimento econômico da sociedade. Nosso reconhecimento!

REQUERIMENTO Nº 949/2019 - Marcos Custódio
Votos de congratulações ao estimado Pastor Wilson do Carmo Alves e à sua valorosa esposa – Sra.
Claudineia de Souza Alves, que se encontram há aproximadamente 10 anos à frente dos trabalhos da Igreja
Assembleia de Deus Missionária; com nosso reconhecimento pelo cuidado, zelo e amor com que tem servido
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à 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 890/2019 - Marcos Rezende
Votos de congratulações para a conceituada Pizzaria Porto, inaugurada em Marília no último dia 16 de julho
p.p., e que se encontra instalada na Avenida da Saudade, nº 530, fruto da dedicação dos seus proprietários os empreendedores Leandro Gattaz e Camila Gattaz; destacando-se pelo um ambiente acolhedor e com
padrão diferenciado, ganhando desde o início a admiração dos marilienses, referência absoluta da boa e
autêntica gastronomia, ícone de pizza com identidade e diversos sabores, justamente para atender com
conforto e bem estar à população de nossa Marília. Nossos efusivos votos de sucesso e muito êxito.

REQUERIMENTO Nº 911/2019 - Mário Coraíni Júnior
Votos de congratulações para com a estimada Sra. Sarita Maximiniano Goto e seu marido Sr. Élcio Goto, em
reconhecimento pelo empenho na revitalização das instalações do parquinho infantil existente na Rua Ataulfo
Alves nº 35, bairro Novo Horizonte, que necessitava de uma reforma e serviços de manutenção já há algum
tempo; nobre casal decidiu aproveitar suas horas vagas realizar relevante ação, restaurando os brinquedos do
parquinho, com o objetivo de alegrar as crianças do bairro que usufruem do local para lazer e diversão. Nosso
reconhecimento e homenagens!

REQUERIMENTO Nº 952/2019 - Maurício Roberto
Votos de congratulações ao escritor e poeta Mário Milani, pelo lançamento da 2ª edição do livro “Benjamim O
caçador de poetas”, ocorrido no dia 13 de julho de 2019, na sede da Biblioteca Municipal de Marília. Mário
Milani foi o responsável pela organização das poesias, crônicas, Hai-Kai e apresentação de desenhos de sua
autoria e de outros autores, que compõem o livro lançado, que se destaca pela criatividade. De uma maneira
muito divertida e alegre tem por objetivo proporcionar através da literatura ‘paz para o mundo’. Ao Escritor e
Poeta Mário Milani, expressamos os nossos mais sinceros votos de agradecimento pela obra, pela brilhante
iniciativa literária, desejando-lhe muito sucesso nos novos ciclos beneficentes e projetos culturais vindouros.
Parabéns!

REQUERIMENTO Nº 931/2019 - Professora Daniela
Votos de congratulações para a empresa GMAQ, representante Husqvarna, na pessoa de seu proprietário o
Sr. Guido Modelli Junior, extensivos a todos os funcionários e colaboradores. A empresa, recentemente
inaugurada em Marília, oferece a linha de equipamentos para jardim, campo e floresta, além da linha
completa de ferramentas, desde a doméstica até a profissional. Com um amplo mostruário e ótimo
atendimento, destaca-se pelo ambiente acolhedor e com padrão diferenciado, ganhando desde o início a
admiração dos marilienses. A empresa encontra-se localizada à Avenida Carlos Artêncio n.º 104, no Bairro
Fragata. Parabéns ao qualificado proprietário, nossos efusivos cumprimentos e desejos de prosperidade e
sucesso.

REQUERIMENTO Nº 901/2019 - Delegado Wilson Damasceno
Votos efusivos de congratulações à majestosa e imponente LOJAS HAVAN - "A mais amada do Brasil", em
nome de seu proprietário - o empresário inovador, destemido e de contagiante alto astral - Sr. LUCIANO
HANG e família. Nacionalista vibrante e apaixonado, há 33 anos o jovem idealista e empreendedor audacioso,
enveredou-se no segmento de departamentos e varejistas, fez brilhar sua luz visionária e avançou fascinando
o Brasil. Seduzido por nossa terra e nossa gente, encantou Marília e Região com magnífica filial que agrega
150 cidadãos aguerridos e seletos privilegiados que doravante honrarão a gloriosa e tão cobiçada camisa. Seu
lema "LIBERDADE" se confunde com o "AMOR" no conhecido Slogan. LOJAS HAVAN - brasileiríssima total,
com ‘H’ de Hino e ‘N’ de Nacional. Abençoada e triunfal seja sua chegada, enobrecendo Marília e o comércio
regional. Nossas jubilosas homenagens. Saúde e Paz!

REQUERIMENTO Nº 902/2019 - Albuquerque
Votos de congratulações para a empresa Sasazaki, na pessoa de seu presidente e demais colaboradores e
funcionários, agraciada com o "Prêmio Top of Mind", realizada pela (Quinta Essência Pesquisas & Inteligência
de Mercado – Grupo Revenda Construção), que leva em consideração aspectos como ações de marketing,
qualidade dos produtos e relacionamento com as revendas, despontando na liderança dos segmentos de
Portas e Janelas de Aço e Portas e Janelas de Alumínio. Nosso reconhecimento pela qualidade dos produtos
e serviços oferecidos pela indústria, em conformidade com as normas técnicas vigentes, e que tanto
contribuem para o crescimento de nosso município!
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REQUERIMENTO Nº 979/2019 - Luiz Eduardo Nardi
Votos de congratulações para com o conceituado “Grupo Paradigma – Segurança e Serviços” - fundado em
2003, na pessoa da Sra. Andréia Mascarin, que vem há mais de 15 anos com seriedade e comprometimento
atendendo às mais diferentes necessidades de seus clientes, por meio de serviços especializados em
segurança e vigilância, portaria, organização e higienização de ambientes, através da integração baseada em
respeito e colaboração mútua de seu quadro de colaboradores, processos e tecnologias de ponta,
apresentando-se como principal referência de escolha do segmento. Destaca-se por atender as expectativas
apresentando agilidade, qualidade, prontidão e flexibilidade na forma de conduzir seu trabalho, fiéis às
normas de sustentabilidade de responsabilidade social. Nosso reconhecimento e votos de sucesso!

REQUERIMENTO Nº 951/2019 - Marcos Custódio
Votos de congratulações em comemoração à Igreja Evangélica ‘Avivamento da Fé’, em nome do Pastor local
Maurício dos Santos Costa e esposa, extensivos a todos os membros, em reconhecimento à implantação das
novas instalações da sede em Marília, agora na Avenida República, nº 4279, em Marília, em magnífico evento
realizado em 02 de junho. A Igreja vem desempenhando seu ministério com incansável amor, realizando um
maravilhoso trabalho na direção do rebanho do Senhor Jesus naquela Igreja. Aos nobres servos do Senhor
Jesus, externamos nossos votos de sucesso na divulgação da palavra, desejando que Deus os abençoe
enormemente, hoje e sempre!

REQUERIMENTO Nº 897/2019 - Marcos Rezende
Votos de congratulações para com o Sr. Armando Almeida Araújo “Tripa”, qualificado empresário do ramo de
promoção de shows e eventos e proprietário da reconhecida empresa “Tripa Produções”, dotada de
profissionais qualificados e experientes para atender cada vertente do segmento. Armando é responsável por
trazer a Marília diversos eventos, com participação de artistas de renome do cenário nacional para alegrar a
população de Marília, além de projetar o nome de Marília para todo o Brasil, conquistando a credibilidade pela
excelência, seriedade e profissionalismo - uma verdadeira referência entre as maiores empresas de shows
em nossa região. Nossos votos de muito sucesso!

REQUERIMENTO Nº 967/2019 - Professora Daniela
Votos de congratulações para com a “Chácara 5 Estrelas”, na pessoa do seu Presidente Sr. Walmir de Souza
Campos, extensivos a todos os dirigentes e atletas pela conquista de título no campeonato XXV
InterChácaras, tradicional torneio realizado durante o último mês de julho na AABB - Associação Atlética
Banco do Brasil, que contou com a participação de 14 Chácaras, onde sagrou-se Campeã nas Categorias A e
C. Nossos votos de sucesso! Parabéns!

REQUERIMENTO Nº 904/2019 - Delegado Wilson Damasceno
Votos efusivos de congratulações ao eminente Delegado da Polícia Federal de Marília - Dr. ALEXANDRE
SHRANK ARAÚJO, empossado em cerimônia realizada em 27 de junho de 2019 último, na sede da OAB de
Marília. Agraciado com justo reconhecimento pela magnífica e exitosa folha de serviços prestados, galgou
com mérito, o honroso posto, que responde por 67 municípios das regiões de Marília, Assis, Tupã e Ourinhos.
Convicto e apto terá a precípua missão em combater a ‘corrupção e desvios de recursos públicos’ que
assolam nossa sociedade. Ao Dr. Alexandre, almejamos profícua gestão, aliada a sabedoria, fé e proteção.
Digno de Bênçãos. Saúde e Paz!

REQUERIMENTOS SUJEITOS A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
REQUERIMENTO Nº 793/2019 - Delegado Wilson Damasceno
Solicitando ao Prefeito Municipal Senhor Daniel Alonso, dentro dos prazos vigentes, encaminhar a esta Casa,
através da Secretaria Municipal de Saúde, informações sobre como vem sendo realizado, atualmente, o
agendamento das consultas nas UBS’s – Unidades Básicas de Saúde e USF’s – Unidades de Saúde da
Família; bem como, informar qual o número de pacientes que existem na demanda reprimida para consultas
médicas em ‘ORTOPEDIA’, tanto de urgência como de emergência, e por que isso tem ocorrido? De igual
interesse, informar quantos médicos ortopedistas se encontram atualmente disponíveis para esse
atendimento; qual a média de tempo de espera para agendamento e, por fim, quais as medidas estão sendo
adotadas para buscar a redução da fila de espera?

REQUERIMENTO Nº 841/2019 - Albuquerque
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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 Guiomar Novaes próximo à Rua Arnaldo Toledo de Barros - no bairro Santa Antonieta,
atendendo antiga reivindicação dos munícipes daquela região.

REQUERIMENTO Nº 819/2019 - Luiz Eduardo Nardi
Solicitando ao Prefeito Municipal - Sr. Daniel Alonso após estabelecer contatos com o setor competente
encaminhar informações detalhadas discriminando o percentual de recursos utilizados pelo FNDE - Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE), na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar
rural; nos termos do art.14 da Lei Federal 11.947/2009; no período que compreenda 01 de janeiro de 2016 até
a presente data.

REQUERIMENTO Nº 820/2019 - Luiz Eduardo Nardi
Solicitando ao Prefeito Municipal - Sr. Daniel Alonso informar da possibilidade de que seja viabilizado junto à
Secretaria Municipal de Meio Ambiente a aquisição de mudas e sementes da árvore denominada "Crotalária"
(função de repelente natural contra insetos) para distribuição nas residências do município pelos agentes
comunitários de saúde.

REQUERIMENTO Nº 946/2019 - Cícero do Ceasa
Solicitando ao Prefeito Municipal Sr. Daniel Alonso juntamente com os órgãos competentes informar a esta
Casa de Leis sobre a possibilidade de realizar a limpeza geral, desentupir as bocas de lobo e realizar o
calçamento no terreno onde passa o ‘Linhão’ da CPFL, à Rua Bento de Abreu Filho - em toda a sua extensão,
pois o mesmo se encontra em situação crítica, que causa inúmeros riscos para a população e/ou animais,
haja vista que o mesmo está se tornando um depósito de lixo, o mato invadindo o asfalto e os bueiros
entupidos.

REQUERIMENTO Nº 960/2019 - Danilo da Saúde
– Solicitando ao Prefeito Daniel Alonso o envio a esta Casa de cópia integral do Pregão nº 131/2019, que trata
da contratação de empresa para prestação de serviços de ‘apoio aos alunos com deficiência’ que apresentem
limitações motoras que acarretam dificuldades no autocuidado em ambiente escolar. Ainda, solicito cópia
integral do expediente da Secretaria da Educação que deu origem a esse processo licitatório, contendo a data
de solicitação, bem como, cópias reprográficas do último contrato que se encerrou com a empresa que
realizava esse serviço no âmbito da rede de Educação.

REQUERIMENTO Nº 955/2019 - Evandro Galete
Solicitando ao Prefeito Municipal, através dos competentes setores, informar a esta Casa, para quando estão
previstos os serviços de limpeza da 'Represa Cascata'; uma vez imperativo aproveitarmos o período da seca,
pois somente com o nível reduzido devido à estiagem é possível o acesso das máquinas no local para fazer a
limpeza, para que possamos armazenar mais água.

REQUERIMENTO Nº 886/2019 - João do Bar
Solicitando ao Prefeito Municipal - Sr. Daniel Alonso após estabelecer contatos com o Secretaria de Obras
Públicas, fornecer a esta Casa informações sobre execução de obras, que deveriam apresentar-se em
andamento, e que visam construção de calçadas, e passeios públicos, e demais serviços de infraestrutura
urbana, principalmente no tocante à iluminação adequada da Rua Miguel Morijo Neto, localizada no Bairro
Professora Liliana de Souza Gonzaga, na Zona Norte de nossa cidade. Visamos a melhoria e bem estar da
qualidade de vida da população daquela região, bem como, o atendimento a vários pedidos dos moradores.

REQUERIMENTO Nº 887/2019 - Albuquerque
Solicitando ao Prefeito Municipal - Sr. Daniel Alonso juntamente com o Diretor da Emdurb – Sr. Valdeci
Fogaça de Oliveira, informarem a esta Casa de Leis quanto à possibilidade de se implantar um redutor de
velocidade, do tipo 'lombada', necessário na Rua Jericó, proximidades do nº 491 - no Bairro Betel; haja vista o
grande fluxo de veículos que transitam em alta velocidade no local, colocando em risco a vida de pedestres e
daqueles que trafegam pelo local.

REQUERIMENTO Nº 958/2019 - José Luiz Queiroz
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Solicitando ao Prefeito Municipal - Sr. Daniel Alonso, após consulta ao setor competente, informar as ações
tomadas pela municipalidade a fim de conter o assoreamento da Represa Cascata, bem como mencionar a
quantidade e a localização de todas as nascentes da referida represa e as ações visando a preservação das
mesmas. Informar se há algum plano de desativação da extração de água para abastecimento de parte da
zona leste da cidade; e ainda, se a municipalidade vem autuando cidadãos que descumprem a Lei
8.179/2017, servindo-se também, em encaminhar informações sobre o andamento da construção do Parque
Cascata.

REQUERIMENTO Nº 885/2019 - Luiz Eduardo Nardi
Solicitando ao Prefeito Municipal - Sr. Daniel Alonso através de o setor competente informar a esta Casa,
relação com a discriminação individualizada dos valores gastos com cada ocupante de cargos comissionados
da Prefeitura municipal, com diárias de viagens, reembolsos e adiantamentos pertinentes, que compreenda o
período do dia 01 de janeiro de 2016, até a presente data.

REQUERIMENTO Nº 957/2019 - Marcos Custódio
Solicitando ao Prefeito Municipal informar a esta Casa sobre a possibilidade de determinar ao órgão
competente que sejam realizados serviços de infraestrutura e manutenção da camada asfáltica, Iluminação,
sinalização de solo, necessários na rotatória e no pontilhão que atravessa da Rua Joaquim Carlos Coimbra Bairro Vila Coimbra, interligando-a à Rua dos Cravos, no Jardim Marília, atravessando o pontilhão em
desnível com a Rodovia do Contorno, uma vez que é de vital importância para o deslocamento dos munícipes
que residem ou tem comércio daquele lado da cidade.

REQUERIMENTO Nº 970/2019 - Marcos Rezende
Solicitando a convocação de uma audiência pública, em data de 06 de março de 2020, com a participação
das autoridades públicas, diretoria da ONG ‘Anjos Guerreiros’; bem como, membros representantes: OAB Ordem dos Advogados do Brasil, Hospital das Clínicas, UNIMAR, Santa Casa de Misericórdia e demais
representantes de órgãos da saúde; para que compareçam a esta Casa de Leis, visando promover o debate e
ampla discussão que permeie sobre uso da ‘cannabis’ para uso medicinal e sua regulação no auxílio de
tratamento de pacientes com necessidades especiais.

REQUERIMENTO Nº 973/2019 - Marcos Rezende
Solicitando ao Prefeito Municipal - Sr. Daniel Alonso encaminhar a esta Casa informações sobre a
possibilidade, através do trespasse a terceiros do uso privativo de bens públicos - por meio do instituto da
'Permissão de Uso', pela associação de moradores do bairro Vida Nova Maracá, da área localizada na Rua
Nair de Jesus Volpoloni Nunes (antigo prédio da Pacaembu)a, a fim de proporcionar maior segurança e
qualidade de vila ao moradores de importante região.

REQUERIMENTO Nº 975/2019 - Marcos Rezende
Solicitando ao Senhor Prefeito Municipal de Marília – Daniel Alonso e ao Secretário Municipal da Fazenda –
Levi Gomes Oliveira, informarem a esta Edilidade, da possibilidade de serem realizados estudos a fim de
realizar uma revisão no Código Tributário da cidade de Marília.

REQUERIMENTO Nº 941/2019 - Mário Coraíni Júnior
Solicitando ao Prefeito Municipal– Sr. Daniel Alonso, juntamente com o setor competente, informar a esta
Casa de Leis quanto à possibilidade de se construir guia e a calçada no terreno localizado na Avenida
Ermelinda Clarice Sanches Casarini, confluência com a Rua José da Silva Nogueira Junior, no bairro Jardim
Polyana; haja vista, que os moradores reclamam da dificuldade em se transitar pelo local. Em face da
inexistência da guia e calçada, e somado aos inúmeros veículos que trafegam pelo local tem gerado enorme
risco aos moradores da região; principalmente, nos dias de chuva, que em razão do barro que se forma estes
se veem obrigados a transitar pela rua tendo de dividir o mesmo espaço com os veículos.

REQUERIMENTO Nº 937/2019 - Maurício Roberto
Votos de congratulação à empresa Distribuidora de Gás Marília, em nome das proprietárias – Sra.
PetrúciaTrindade e Srta.Thamires Trindade, extensivos a todos os seus 18 colaboradores, em
reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à população do nosso município de Marília, atuando há
mais de 22 anos no segmento de fornecimento de gás GLP e outros produtos; num ambiente bem estruturado
e seguro, localizada na Rua Maria Batistão, 148 - Distrito Industrial; primando sempre pela honestidade,
qualidade e presteza no atendimento a seus clientes. Nossas homenagens à empresa, referência no ramo de
distribuidora de Gás, pela sua responsabilidade, segurança, competência e excelência no atendimento.
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Parabéns e votos de muito sucesso e prosperidade.

REQUERIMENTO Nº 964/2019 - Professora Daniela
Solicitando ao Prefeito Municipal que, após consulta aos órgãos competentes, informe a esta Casa os motivos
da não aplicação do disposto no parágrafo único do art. 1º da Lei Complementar nº 293/2001, com a redação
dada pela Lei Complementar nº 334/2003, que estendeu o direito ao recebimento do adicional de
insalubridade aos ocupantes do cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Escolar (anteriormente denominado
Atendente de Creche), bem como, se for o caso, que determine as providências cabíveis no sentido de que o
pagamento do adicional passe a ser efetuado à categoria.

REQUERIMENTO Nº 898/2019 - Delegado Wilson Damasceno
Solicitando ao Prefeito Municipal Daniel Alonso de forma reiterada, informar a esta Casa sobre a possibilidade
de se efetuar estudos no sentido de realizar a pavimentação asfáltica da Rua Dr. Mário de Albuquerque Lima,
localizado no Bairro Jardim Universitário – Zona Oeste da cidade, haja vista tratar-se de antiga reivindicação
dos munícipes daquela região, que reclamam da “Obra de Galerias” que foi anunciada e se encontra parada
desde 2017, projeto não executado na confluência de Ruas próximas, resultando em muitos transtornos,
especialmente a “ONG do Projeto Semear Marília” com a sede em fase final de obra localizada nesta via no nº
54, onde se encontra sem a pavimentação asfáltica, dificultando o acesso dos membros participantes e
famílias das crianças e adolescentes assistidas pela entidade assistencial.

REQUERIMENTO Nº 968/2019 - Cícero do Ceasa
Solicitando e reiterando ao Prefeito Municipal de Marília – Sr. Daniel Alonso junto aos órgãos competentes,
encaminhar a esta Casa de Leis, informações sobre a aplicação e a divulgação da Lei nº 7913, de 21 de
dezembro de 2015, que autoriza o município a instituir o bilhete especial para a utilização do transporte
coletivo de Marília para as pessoas que estão desempregadas.

REQUERIMENTO Nº 961/2019 - Danilo da Saúde
Solicitando ao prefeito Daniel Alonso, informações sobre os motivos para alteração da ‘Planta Genérica’, que
vai gerar gastos milionários dos cofres da Prefeitura e ocasionar novos aumentos dos impostos, dificultando
ainda mais o dia a dia da população que já sofre com o desemprego, o elevado custo de vida e com os
serviços básicos prestados de forma precária pelo município. Encaminhar ainda: a) relação de valores que
serão gastos para alteração da planta genérica; b)quantos imóveis serão afetados; c) quanto já foi gasto pelo
governo Daniel Alonso com despesas para cobrança de impostos (custos de notificações, ações judiciais,
protestos em cartório, georreferenciamento) e, por fim; d)quanto já foi arrecadado de janeiro de 2017 até a
presente data.

REQUERIMENTO Nº 956/2019 - Evandro Galete
Solicitando ao Prefeito Municipal, após consulta aos competentes setores informar sobre estudos em
desenvolvimento que visem a implantação de Internet /Fibra Ótica nos diversos distritos de nosso município;
haja vista a distância do perímetro urbano, fato que causa transtornos para população.

REQUERIMENTO Nº 947/2019 - João do Bar
Solicitando ao presidente da EMDURB - Empresa Municipal de Mobilidade Urbana - Sr Valdecir Fogaça
informar a esta Casa de leis sobre a possibilidade de se realizar estudos que viabilizem a implantação de
duas ‘lombofaixas’, em caráter de urgência, que se fazem necessárias, sendo uma na Rua Leonor Mazali, em
frente ao nº 714; e outra ‘lombofaixa’ na frente da USF Posto de Saúde da Família, no bairro Liliana de Souza
Gonzaga, na zona norte cidade. Reforçamos que, em face das obras e asfalto novo na mencionada via
pública, favorece-se o desenvolvimento do excesso de velocidade pelo local, desta forma, por meio de tais
medidas de segurança e sinalização, promove-se a melhoria de vida daquela população que há anos sofria
com grave problema.

REQUERIMENTO Nº 892/2019 - Albuquerque
Solicitando ao Prefeito Municipal – Sr. Daniel Alonso, reiterando propositura enviada anteriormente e
protocolizada sob nº 642/2019 (apresentamos cópia), após contatar o setor competente informar a esta Casa
de Leis da possibilidade de se executar as tão aguardadas 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.
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REQUERIMENTO Nº 959/2019 - José Luiz Queiroz
Solicitando ao Prefeito municipal - Sr. Daniel Alonso, após consulta ao setor competente, fornecer o balanço
das atividades executadas, no período entre 12 de novembro de 2018 e 31 de julho de 2019, pela empresa
‘BG Zangrossi’ - responsável pela prestação de serviços de captura, apreensão e cuidados veterinários de
animais errantes de pequeno, médio e grande porte na cidade de Marília, mediante os seguintes dados
(discriminados por tipo de animal): 1) número de ocorrências; 2) número de animais resgatados; 3) número de
animais doados; 4) número de animais devolvidos aos donos; 5) número de animais que permanecem em
posse da empresa contratada; e 6) número de animais capturados acometidos de leishmaniose.

REQUERIMENTO Nº 896/2019 - Luiz Eduardo Nardi
Solicitando ao Prefeito Municipal – Sr. Daniel Alonso, através dos setores competentes, enviar informações a
esta Casa, acompanhadas das devidas cópias de documentos, que tratem do contrato (especificando
modalidade) firmado com a empresa UTI Móvel Marília Ltda., da qual ele alugou uma ambulância por mais de
R$ 657 mil, sem licitação; cujos pagamentos vem sendo realizados fora da ordem cronológica, ou seja
‘antecipados’.

REQUERIMENTO Nº 971/2019 - Marcos Custódio
Solicitando ao Prefeito Municipal de Marília após contatos com o setor competente informar quando se
realizarão os serviços de capinação, limpeza, arborização e construção de uma praça e instalação de
academia ao ar livre no espaço existente na Rua Nelson Rossato, nº 63, em frente à USF do Jardim América
IV, localizada no Bairro Jardim América IV; atendendo assim, às reivindicações dos munícipes daquela região.

REQUERIMENTO Nº 942/2019 - Mário Coraíni Júnior
Solicitando ao Prefeito Municipal, juntamente com o setor competente informar a esta Casa de Leis, sobre a
possibilidade de melhorias na iluminação pública, por meio da instalação de mais postes de iluminação
pública, bem como, a colocação de lâmpadas modernas e potentes nos referidos postes, como as a vapor de
sódio ou outras, na rotatória existente na Avenida República, na confluência com a Avenida Eliezer Rocha, no
bairro Distrito Industrial Santo Barion A falta de iluminação pública no referido local vem causando enormes
transtornos para os munícipes que transitam diariamente pelo referido local.

REQUERIMENTO Nº 938/2019 - Maurício Roberto
Solicitando ao Prefeito Municipal Sr. Daniel Alonso, ao Secretário Municipal de Agricultura -Sr. Ricardo
Cavichioli Scaglion, informarem a esta Casa, sobre a possibilidade de envidarem esforços no sentido de se
proceder com a construção do passeio público, poda de árvores, limpeza, colação de iluminação pública,
plantas ornamentais e academia ao ar livre na área destinada a sistema de lazer existente na confluência
entre a Rua Wenceslau Ayres Rolim e a Rua Etelvino Pereira dos Santos - localizada no bairro Núcleo
Habitacional Doutor Aniz Badra; haja vista tratar-se de benfeitorias que a população daquela localidade vem
reivindicando há mais de 25 (vinte e cinco) anos e que ação de suma importância, pois trará melhoria da
qualidade de vida e segurança a toda a comunidade.

REQUERIMENTO Nº 965/2019 - Professora Daniela
Solicitando ao Prefeito Municipal, informar da possibilidade de se determinar ao setor competente que
estabeleça contato com as diversas instituições bancárias do Município de Marília, tais como: Banco
Bradesco, Banco Itaú, Banco do Brasil, Banco Santander, Caixa Econômica Federal, para que as mesmas
verifiquem a possibilidade de instalação de uma agência bancária na Zona Oeste, visando atender toda a
população daquela importante região.

REQUERIMENTO Nº 978/2019 - Delegado Wilson Damasceno
Solicitando ao Prefeito Municipal de Marília Daniel Alonso e ao Governador João Doria Junior, envidarem
esforços e gestão compartilhada no sentido de possibilitar a aquisição MORADIAS a munícipes de baixa
renda, via CDHU/CASA PAULISTA.

REQUERIMENTO Nº 969/2019 - Cícero do Ceasa
Solicitando e reiterando ao Prefeito Municipal – Sr Daniel Alonso, após consulta ao setor competente, informar
a esta Casa de Leis quando serão concluídas as obras de pavimentação asfáltica na Rua Edgar Santa Fé
Cruz; haja vista que há mais de 4 (quatro) anos foi iniciada a implantação de uma rotatória em cruzamento
com a Rua Bento de Abreu Filho; sem que, no entanto tenha dado continuidade à referida demanda.

REQUERIMENTO Nº 962/2019 - Danilo da Saúde
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Solicitando ao Prefeito Daniel Alonso informações sobre quando irá ocorrer a conclusão da obra de
asfaltamento da Avenida José da Silva Nogueira Júnior, localizada na região oeste da cidade. Essa
importante região da cidade recebeu nos últimos anos diversos programas de expansão de moradia, porém,
em contrapartida a administração municipal não apresentou nenhum programa de mobilidade urbana para
solucionar a dificuldade que os moradores dessa região enfrentam para se deslocar para outros bairros da
cidade, restando praticamente como uma via de escoamento do fluxo viário a Rua Amador Bueno. A
conclusão desta obra além de impactar de forma positiva toda essa região irá proporcionar uma importante
via alternativa de mobilidade, entre os bairros Chico Mendes, Jardim Califórnia, Teruel, Comerciários, Firenze
e adjacências, abrangendo as demais localidades da cidade.

REQUERIMENTO Nº 948/2019 - 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 Rua Miguel Morijo Neto, mais precisamente
defronte ao número 25 - no bairro Professora Liliana de Souza Gonzaga, na Zona Norte da cidade.
Reforçamos que, por meio de tais medidas de segurança e sinalização, promove-se a melhoria de vida
daquela população que há anos sofria com grave problema.

REQUERIMENTO Nº 966/2019 - José Luiz Queiroz
Solicitando ao Prefeito Municipal - Sr. Daniel Alonso, após consulta ao setor competente, informar se há
previsão para a continuidade dos trabalhos da ‘Comissão de Revisão do Plano Diretor do Município de
Marília’; bem como se há planejamento para a atualização da Lei de Zoneamento, dado que as leis
necessitam de um reexame geral, ao invés de alterações pontuais.

REQUERIMENTO Nº 972/2019 - Marcos Custódio
Solicitando ao Prefeito Municipal, após contatar o setor competente, de forma urgente, informar quando se
realizará a implantação de 'sarjetões' necessários no cruzamento da Rua Leonel Benevides de Rezende,
confluência com Rua João Batista Cunha - no Bairro Jardim Santa Antonieta; haja vista que no local existe
uma depressão e corre água diuturnamente, o que com passar dos dias as valetas se reabriram neste
cruzamento, danificando leito carroçável do referido cruzamento.

REQUERIMENTO Nº 943/2019 - Mário Coraíni Júnior
Solicitando ao Prefeito Municipal– Sr. Daniel Alonso, juntamente com o setor competente, informar a esta
Casa de Leis, quanto à possibilidade da implantação de estacionamentos específicos para bicicletas, os
populares ‘bicicletários’, no centro de nossa cidade; haja a vista que, os munícipes que fazem uso de suas
bicicletas como meio de transporte para o centro de nosso município tem encontrado enorme dificuldade em
obter local apropriado para estacionarem suas bicicletas enquanto realizam qualquer atividade na região
central.

REQUERIMENTO Nº 939/2019 - Maurício Roberto
Solicitando ao Prefeito municipal Daniel Alonso, ao Secretário Municipal da Educação - Helter Rogério Bochi,
ao Secretário Municipal de Obras Públicas – Sr. André Luiz Ferioli e ao Secretário Municipal de Planejamento
Urbano – Sr. José Antonio de Almeida, informarem sobre a possibilidade de proceder com as obras que visam
melhorias e ampliação na estrutura física da EMEI ‘Creche Estrelinha Dourada’, localizada na Rua Álvaro
Lourenço dos Santos - no bairro Núcleo Habitacional Presidente Jânio da Silva Quadros.

REQUERIMENTO Nº 976/2019 - Professora Daniela
Solicitando ao Prefeito Municipal, através do setor competente, informar esta Casa, a possibilidade da
substituição da gratificação que atualmente é de 25% sobre o salário dos professores de Educação Física,
pelos mesmos 33%, conforme gratificação dos professores de EMEI’S e EMEF’s da rede municipal de ensino,
assegurando o desenvolvimento das atividades extraclasse que são relacionadas ao trabalho dos
professores, o que já vem sendo realizado sem o recebimento da gratificação extraclasse.

Marcos Rezende
Presidente
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