Câmara Municipal de Marília
Estado de São Paulo

97ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 19ª LEGISLATURA, EM 03 DE JUNHO DE 2019
(Pauta das Matérias do Expediente)

INDICAÇÕES
INDICAÇÃO Nº 1173/2019 - Professora Daniela
Sugerindo à EMDURB que efetue a pintura de sinalização de solo, e também, a colocação de uma placa
indicando 'Vaga para Deficiente' na Avenida Campinas, defronte ao nº 85, no Bairro Marília.

INDICAÇÃO Nº 1174/2019 - Professora Daniela
Sugerindo à CODEMAR que proceda à operação tapa buracos na Rua Rui Barbosa, mais precisamente no
trecho que compreende entre as Avenidas Das Indústrias e Nelson Spielmann, no Bairro Palmital; haja vista a
existência de um grande buraco no local, situação que vem causando sérios transtornos aos munícipes da
região.

INDICAÇÃO Nº 1175/2019 - Professora Daniela
Sugerindo à CODEMAR que proceda à operação tapa buracos na Rua Bento de Souza, próximo ao nº 29, no
Bairro Núcleo Habitacional Cecap Polon; haja vista a existência de buraco no local, situação que vem
causando sérios transtornos aos munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 1176/2019 - Marcos Rezende
Sugerindo ao Prefeito Municipal através do competente setor que efetue a capinação do terreno pertencente à
municipalidade, localizado na Rua Domingos Jorge Velho, confluência com a Avenida Duarte da Costa, no
Bairro Monsenhor João Batista Tóffoli; haja vista o mato alto no local, favorecendo o surgimento de insetos e
animais peçonhentos.

INDICAÇÃO Nº 1177/2019 - Evandro Galete
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao competente setor que efetue a substituição da iluminação
pública em toda a extensão da Rua Alcides Caliman, no Bairro Núcleo Habitacional José Teruel Martinez, por
outra de maior potência e luminosidade; haja vista que a falta de iluminação adequada tem causado
insegurança aos munícipes.

INDICAÇÃO Nº 1178/2019 - João do Bar
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Venâncio de Souza, defronte ao nº 593,
no Bairro Jardim Europa; haja vista a existência de um enorme buraco no local, que vem causando sérios
transtornos aos moradores daquela região.

INDICAÇÃO Nº 1179/2019 - João do Bar
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Felício Cizotto, defronte ao nº 190, no
Bairro Jardim Marajó; haja vista o enorme buraco existente no local, que vem causando sérios transtornos aos
moradores e motoristas que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 1180/2019 - João do Bar
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Fernando Antônio Amorim, defronte ao
nº 140, no Bairro Jardim Teotônio Vilela; haja vista o enorme buraco existente no local, que vem causando
sérios transtornos aos moradores daquela região.

INDICAÇÃO Nº 1181/2019 - João do Bar
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua José Cunha de Oliveira, em toda a sua
extensão, principalmente defronte ao nº 230, no Bairro Jardim Teotônio Vilela; haja vista a existência de
diversos buracos na via pública, sendo alguns de grandes proporções, causando sérios transtornos aos
moradores.

INDICAÇÃO Nº 1182/2019 - João do Bar
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Coronel Moreira César, defronte ao nº
444, no Bairro Jardim Monte Castelo; haja vista o péssimo estado de conservação em que se encontra o
local, com enormes buracos, causando sérios transtornos aos moradores daquela região.
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INDICAÇÃO Nº 1183/2019 - João do Bar
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Capitão Salomão, defronte ao nº 45, no
Bairro Jardim Monte Castelo; haja vista os enormes buracos existentes no local, situação que vem causando
sérios transtornos aos moradores daquela região e a todos que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 1184/2019 - Evandro Galete
Sugerindo ao Prefeito Municipal através do competente setor que efetue o calçamento na Rua Guararapes,
defronte ao nº 400, no Bairro Jardim Monte Castelo; haja vista que a falta do mesmo favorece o risco de
acidentes aos pedestres, principalmente mães com crianças de colo.

INDICAÇÃO Nº 1185/2019 - Evandro Galete
Sugerindo ao Prefeito Municipal através do competente setor que realize a limpeza do terreno pertencente à
municipalidade, localizado na Avenida Dr. Durval de Menezes, mais precisamente ao lado do nº 1.250, no
Bairro Núcleo Habitacional Nova Marília; haja vista o mato alto, favorecendo o surgimento de insetos e
animais peçonhentos, causando riscos às crianças que frequentam a escola nas proximidades do terreno.

INDICAÇÃO Nº 1186/2019 - Mário Coraíni Júnior
Sugerindo à CODEMAR a realização de uma operação tapa buracos na Rua Dermânio da Silva Lima,
confluência com a Rua Lazarino Casadei, no Bairro Palmital Prolongamento; haja vista a existência de
inúmeros buracos no local, prejudicando o tráfego normal de veículos, atendendo pedidos dos moradores da
região.

INDICAÇÃO Nº 1187/2019 - Mário Coraíni Júnior
Sugerindo à CODEMAR a realização de uma operação tapa buracos na Rua Arco Verde, defronte ao nº 729,
no Bairro Alto Cafezal; haja vista a existência de um grande buraco no local, prejudicando o tráfego normal de
veículos no local, pois trata-se de importante via central de nossa cidade, com fluxo intenso, atendendo
pedidos de moradores da região que por ali trafegam diariamente.

INDICAÇÃO Nº 1188/2019 - Mário Coraíni Júnior
Sugerindo à CODEMAR a realização de uma operação tapa buracos na Rua Catanduva, nas proximidades do
nº 413, 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 1189/2019 - Mário Coraíni Júnior
Sugerindo à CODEMAR a realização de uma operação tapa buracos na Rua Rodrigues Alves, defronte aos
números 847 e 1.054, no Bairro Alto Cafezal; haja vista a existência de buracos no local, situação que muitas
vezes tem causado danos aos veículos que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 1190/2019 - Marcos Custódio
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Arthur Villa, próximo ao nº 160, no
Bairro Núcleo Habitacional JK; haja vista a existência de muitos buracos no local, causando transtornos a
todos que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 1191/2019 - Marcos Custódio
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Avenida República, próximo à E.E. Professor
Geraldo Zancopé, no Bairro Palmital; haja vista a existência de vários buracos, causando transtornos aos
motoristas que por ali trafegam diariamente.

INDICAÇÃO Nº 1192/2019 - Marcos Custódio
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Joana Pinheiro, em toda a sua
extensão, no Bairro Núcleo Habitacional JK; haja vista as péssimas condições em que se encontra o local,
com muitos buracos, prejudicando o tráfego normal de veículos no local.

INDICAÇÃO Nº 1193/2019 - Marcos Custódio
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos em toda a extensão da Rua Manoel Lopes
Saes, no Bairro Hípica Paulista; haja vista a existência de muitos buracos, em vários pontos distintos,
causando transtornos aos munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 1194/2019 - Marcos Custódio
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Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos em toda a extensão da Rua Major Eliziário de
Camargo Barbosa, no Bairro Jardim Vista Alegre; haja vista a existência de muitos buracos, em vários pontos
distintos, causando transtornos aos munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 1195/2019 - José Luiz Queiroz
Sugerindo à EMDURB a implantação de uma vaga para 'embarque e desembarque' na Rua 15 de Novembro,
mais precisamente defronte à farmácia Medex; haja a vista a dificuldade dos motoristas em encontrar vagas
para estacionar o carro para que o passageiro saia ou entre no veículo.

INDICAÇÃO Nº 1196/2019 - José Luiz Queiroz
Sugerindo à CODEMAR a realização de melhorias no Bairro Jardim Novo Mundo, sendo: asfaltamento na
Rua Abdo Haddad Filho, no trecho que compreende o quarteirão de nº 700 (único trecho sem pavimentação),
e ainda, o recape na Rua Antônio Ramos, em toda a sua extensão, pois se encontra praticamente
intransitável, atendendo inúmeros pedidos dos munícipes.

INDICAÇÃO Nº 1197/2019 - José Luiz Queiroz
Sugerindo à EMDURB a implantação de sinalização de parada de ônibus na Avenida Alcebíades Spadotto,
mais precisamente nas proximidades do nº 683, no Bairro Conjunto Residencial Luiz Egydio de Cerqueira
César; haja vista que segundo relato dos moradores, o ponto foi retirado por vândalos, havendo a
necessidade da recolocação.

INDICAÇÃO Nº 1198/2019 - José Luiz Queiroz
Sugerindo à CODEMAR que realize o recapeamento da Avenida Guiomar Novaes, em toda a sua extensão,
principalmente no seu início, no Bairro Jardim Natal; haja vista que segundo relato dos moradores desde a
inauguração do bairro a via ainda não recebeu asfalto, causando dificuldades no acesso ao local.

INDICAÇÃO Nº 1199/2019 - José Luiz Queiroz
Sugerindo ao Prefeito Municipal através dos competentes setores a realização de uma 'força tarefa' no Bairro
Jardim Natal, visando diversas melhorias, tais como: implantação de um espaço público de lazer na rotatória,
localizada na Rua Antônio Plastina, contendo academia ao ar livre, playground, bancos, mesas e árvores; o
reparo do esgoto, o qual encontra-se a céu aberto, no final e a preservação da nascente, localizada em área
de preservação ambiental, no final da mesma via; a limpeza do terreno e cercamento da área de preservação
ambiental; a construção de uma rotatória ao final da Rua Antônio Plastina, de forma a melhorar o tráfego de
veículos pesados, principalmente dos caminhões de lixo, de forma a atender a reivindicação dos moradores.

INDICAÇÃO Nº 1200/2019 - Albuquerque
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente que efetue a implantação de postes de
iluminação pública na Rua Nicola Mascaro, mais precisamente no trecho que compreende entre o Bairro
Jardim Guarujá até o Bairro Jardim Continental; 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 1201/2019 - Albuquerque
Sugerindo ao Prefeito Municipal através da competente Secretaria que realize a construção de guias na Rua
Pacaembu, mais precisamente no trecho que compreende entre a Rua Gaspar de Lemos e Professor Antônio
Garcia Egea, no Bairro Edson Jorge Júnior; haja vista o péssimo estado de conservação em que se encontra
o local, causando sérios transtornos e colocando em risco os moradores daquela região.

INDICAÇÃO Nº 1202/2019 - Albuquerque
Sugerindo ao Prefeito Municipal através da Secretaria Municipal de Obras Públicas que realize a correção do
'sarjetão' localizado na Rua Washington Luiz, confluência com a Rua Pauliceia, no Bairro Palmital; 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 1203/2019 - Albuquerque
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente que seja feito um 'sarjetão' reforçado na Rua
Pauliceia, confluência com a Rua Waldemar Pereira, no Bairro Palmital Prolongamento; haja vista que no
referido cruzamento transitam caminhões, ônibus e outros veículos pesados e, o peso faz com que o asfalto
ceda, provocando buracos.
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INDICAÇÃO Nº 1204/2019 - Professora Daniela
Sugerindo à CODEMAR que proceda à operação tapa buracos na Rua Araraquara, mais precisamente entre
a Avenida Santo Antônio e a Rua Lima e Costa, no Bairro Alto Cafezal, haja vista a existência de vários
buracos, situação que vem causando sérios transtornos aos munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 1205/2019 - Albuquerque
Sugerindo à CODEMAR providências para realizar a operação tapa buracos na Rua Pedro Seita Hirata,
confluência com a Rua João Franco Nascimento, no Bairro Núcleo Habitacional José Teruel Martinez; 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 1206/2019 - Professora Daniela
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente que efetue a capinação, limpeza e retirada
do lixo em uma área pública localizada na Rua Dr. Manoel Peregrino da Silva, no Bairro Jardim Universitário;
haja vista os transtornos que vem causando à população devido ao mato alto, pois favorece o surgimento de
insetos e animais peçonhentos.

INDICAÇÃO Nº 1207/2019 - Professora Daniela
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente que realize estudos no sentido de colocar
uma cobertura no ponto de ônibus localizado na Rua Benedito Mendes Faria, confluência com a Rua João de
Freitas Cayres, no Bairro Hípica Paulista; haja vista o grande número de pessoas que aguardam o transporte
público, expostos ao sol e chuva.

INDICAÇÃO Nº 1208/2019 - Cícero do Ceasa
Sugerindo à CODEMAR que realize os reparos na camada asfáltica da Rua Jorge Mussi, nas proximidades
do nº 351, no Bairro Jardim Santa Antonieta; haja vista a existência de buracos no local, causando transtornos
aos motoristas que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 1209/2019 - Cícero do Ceasa
Sugerindo à CODEMAR que realize os reparos na camada asfáltica da Avenida Eliezer Rocha, nas
proximidades do nº 1.901, no Bairro Jardim Santa Antonieta; haja vista a existência de buracos no local,
prejudicando o tráfego normal de veículos.

INDICAÇÃO Nº 1210/2019 - Cícero do Ceasa
Sugerindo à CODEMAR que realize os reparos na camada asfáltica da Rua Bento de Abreu Filho, nas
proximidades do nº 1607, no Bairro Jardim Santa Antonieta II; haja vista a existência de buracos no local,
prejudicando o tráfego normal de veículos.

INDICAÇÃO Nº 1211/2019 - Cícero do Ceasa
Sugerindo à CODEMAR que realize os reparos na camada asfáltica da Rua João Dal Ponte, nas
proximidades do nº 277, no Bairro Jardim Santa Antonieta II; haja vista a existência de buracos no local,
prejudicando o tráfego normal de veículos e favorecendo o risco de acidentes de trânsito.

INDICAÇÃO Nº 1212/2019 - Cícero do Ceasa
Sugerindo à CODEMAR que realize os reparos na camada asfáltica da Rua Leonel Benevides de Rezende,
nas proximidades do nº 594, no Bairro Santa Antonieta II; haja vista a existência de buracos profundos no
local, prejudicando o tráfego normal de veículos, favorecendo o risco de acidentes.

INDICAÇÃO Nº 1213/2019 - Cícero do Ceasa
Sugerindo à CODEMAR que realize os reparos na camada asfáltica da Rua Dante Vrech, nas proximidades
do nº 926, no Bairro Jardim Sancho Floro da Costa; haja vista a existência de buracos no local, prejudicando o
tráfego normal de veículos e causando transtornos aos moradores.

INDICAÇÃO Nº 1214/2019 - Luiz Eduardo Nardi
Sugerindo à CODEMAR que proceda à operação tapa buracos na Avenida José Carlos Sanches Cibantos,
em toda a sua extensão, no Bairro Jardim Aquárius; haja vista as péssimas condições em que se encontra,
com muitos buracos, situação que causa danos aos veículos e risco iminente de acidentes.

INDICAÇÃO Nº 1215/2019 - Luiz Eduardo Nardi
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Sugerindo à CODEMAR que proceda à operação tapa buracos em toda a extensão da Avenida Edgard de
Santa Fé Cruz, no Bairro Jardim Santa Antonieta; haja vista as péssimas condições em que se encontra,
prejudicando o tráfego normal de veículos no local.

INDICAÇÃO Nº 1216/2019 - Luiz Eduardo Nardi
Sugerindo à CODEMAR que proceda à operação tapa buracos em toda a extensão da Rua Maria Batistão, no
Bairro Jardim Adolpho Bim; haja vista as péssimas condições em que se encontra a via pública, situação que
causa danos aos veículos e risco iminente de acidentes.

INDICAÇÃO Nº 1217/2019 - Danilo da Saúde
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao competente setor, providências urgentes, para realizar a
limpeza e desobstrução da 'boca de lobo', localizada na confluência da Rua Ana Rita com a Rua Josemiro
Gonçalves, no Bairro Jardim Fontanelli; haja vista os transtornos causados aos moradores da região, em
períodos de chuva, além do forte odor decorrente da falta de manutenção do local.

INDICAÇÃO Nº 1218/2019 - Danilo da Saúde
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao competente setor providências para realizar a recuperação de
uma área na Rua Thomaz Alcalde, ao fundo da Legião Mirim, no Bairro Palmital, promovendo a limpeza e a
reforma de uma quadra poliesportiva localizada na referida área. Ressaltamos que a adequação deste espaço
é necessário para atender aos interesses da população que mora na região e carece de um espaço de lazer,
destinados ao convívio das famílias e opção de recreação para as crianças

INDICAÇÃO Nº 1219/2019 - Danilo da Saúde
Sugerindo à EMDURB providências para a instalação de um 'semáforo' na Avenida Rio Branco, confluência
com a Rua Bonfim, no Bairro Alto Cafezal; haja vista que a ausência deste dispositivo de segurança tem
causado transtornos aos pedestres e motoristas que por ali transitam, colocando em risco a integridade física
da população devido aos graves acidentes que ocorrem nessa região.

INDICAÇÃO Nº 1220/2019 - Maurício Roberto
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Eugênio Domingues, altura dos
números 149 e 129-B, no Bairro Cascata; haja vista a existência de buracos de grandes proporções,
causando sérios transtornos a população que faz uso da via e lá reside, além do risco de acidente de trânsito.

INDICAÇÃO Nº 1221/2019 - Maurício Roberto
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Borba Gato, confluência com a Rua Dr.
Gelas, no Bairro Somenzari; haja vista que no local existe buraco de enorme proporção, acumulando água e
causando enormes transtornos à população residente na região e aos demais usuários da via.

INDICAÇÃO Nº 1222/2019 - Maurício Roberto
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Professor Wenceslau Aires Rolim,
próximo ao nº 270, no Bairro Núcleo Habitacional Dr. Aniz Badra; haja vista a existência de buraco no local,
de grande proporção, que tem prejudicado o tráfego normal de veículos e ônibus do transporte coletivo
urbano.

INDICAÇÃO Nº 1223/2019 - Maurício Roberto
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Manoel Santos Chieira, mais
precisamente no trecho que compreende entre as Ruas Gabriel Lopes Palomo e Oscar Muniz Sampaio,
localizadas no Bairro Jardim Araxá; haja vista que o asfalto se encontra danificado e com buracos de diversas
proporções, causando transtornos ao intenso trânsito de veículos e ônibus do transporte coletivo naquela
região das faculdades.

INDICAÇÃO Nº 1224/2019 - Maurício Roberto
Sugerindo ao Prefeito Municipal através da Secretaria competente realizar a ampliação do muro do Cemitério
da Saudade, no sentido da sua altura, que faz divisa com o terreno da Base Operacional da Polícia Militar
Rodoviária; haja vista que a obra teve seu início, mas ficou inacabada. Ressaltamos que se trata de área de
segurança.

INDICAÇÃO Nº 1225/2019 - Maurício Roberto
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Sugerindo ao DAEM que realize os reparos em vazamento existente na rede de água da Rua Nazaré, altura
do nº 73, no Bairro Betel; haja vista o desperdício de água, há vários dias, causando enormes transtornos
para a população residente naquela área da cidade.

INDICAÇÃO Nº 1226/2019 - Delegado Wilson Damasceno
Sugerindo à CODEMAR que efetue a correção da camada asfáltica na Rua Santos Dumont, nº 625, no Bairro
Palmital; haja vista o péssimo estado de conservação em que se encontra o piso asfáltico, prejudicando o
tráfego normal de veículos no local.

INDICAÇÃO Nº 1227/2019 - Delegado Wilson Damasceno
Sugerindo à CODEMAR que efetue a correção da camada asfáltica na Rua 24 de Dezembro, confluência com
a Rua Manoel de Oliveira, no Bairro Somenzari, em abertura efetuada pelo DAEM - Departamento de Água e
Esgoto de Marília; haja vista os transtornos que vem causando a todos que por ali trafegam, pois trata-se de
importante via de nossa cidade, com fluxo intenso de veículos.

INDICAÇÃO Nº 1228/2019 - Danilo da Saúde
Sugerindo à CODEMAR providências urgentes para realizar a manutenção da camada asfáltica na rotatória
localizada entre as confluências da Avenida Saudade com a Rua Nossa Senhora Aparecida, no Bairro Jardim
VI Centenário; haja vista a existência de ondulações de grandes dimensões, colocando em risco a segurança
e integridade física de quem trafega pelo local.

INDICAÇÃO Nº 1229/2019 - Delegado Wilson Damasceno
Sugerindo ao Prefeito Municipal através do setor competente que realize a capinação e limpeza na Avenida
República, onde está localizado um ponto de ônibus, mais precisamente ao lado da empresa 'Mariplac', nº
1.371, no Bairro Palmital; haja vista o mato alto no local, causando insegurança aos munícipes que aguardam
o transporte coletivo urbano.

INDICAÇÃO Nº 1230/2019 - Delegado Wilson Damasceno
Sugerindo ao Prefeito Municipal através do setor competente que notifique o proprietário do terreno localizado
na Rua Maria Glória de Campos, nº 184, esquina com a Rua Lupércio, para que efetue a capinação e
limpeza; haja vista o mato alto, favorecendo o surgimento de insetos e animais peçonhentos, no Bairro Núcleo
Habitacional Dr. Fernando Mauro Pires Rocha.

INDICAÇÃO Nº 1231/2019 - Danilo da Saúde
Sugerindo à CODEMAR providências para realizar a operação tapa buracos na Avenida Sampaio Vidal,
confluência com a Rua 7 de Setembro, no Bairro Barbosa, visando evitar graves acidentes, pois o fluxo de
veículos no local é intenso.

INDICAÇÃO Nº 1232/2019 - Danilo da Saúde
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente providências para realizar a capinação e
limpeza da rotatória, localizada no início da Avenida Das Orquídeas, no Bairro Jardim Marília; haja vista as
péssimas condições de conservação em que se encontra o local.

INDICAÇÃO Nº 1233/2019 - Delegado Wilson Damasceno
Sugerindo ao Prefeito Municipal através do setor competente que notifique o proprietário do terreno localizado
na Avenida República, ao lado do nº 1.681, esquina com a Rua Cincinato Braga, para que efetue a capinação
e limpeza geral, inclusive calçada, no Bairro Palmital.

INDICAÇÃO Nº 1234/2019 - Delegado Wilson Damasceno
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente que notifique o proprietário do terreno
localizado na Avenida República, esquina com a Rua Inconfidência, para que efetue a capinação do passeio
público, no Bairro Palmital; haja vista o mato alto prejudicando a passagem dos pedestres.

INDICAÇÃO Nº 1235/2019 - Marcos Rezende
Sugerindo à CODEMAR que efetue a operação tapa buracos na Avenida Monte Carmelo, defronte ao nº 70,
no Bairro Fragata; uma vez o mau estado de conservação do piso asfáltico, situação que causa danos aos
veículos e risco iminente de acidentes.

INDICAÇÃO Nº 1236/2019 - Marcos Rezende
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Sugerindo à CODEMAR que efetue a operação tapa buracos na Rua Oscar Leopoldino da Silva, esquina com
a Rua Monteiro Lobato, no Bairro Jardim Dirceu; haja vista o péssimo estado de conservação do local,
prejudicando o tráfego normal de veículos.

INDICAÇÃO Nº 1237/2019 - Marcos Rezende
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente que efetue a poda de árvore na Avenida
Pedro de Toledo, defronte ao nº 2.912, no Bairro Palmital, atendendo pedidos dos munícipes..

INDICAÇÃO Nº 1238/2019 - Marcos Rezende
Sugerindo à CODEMAR que efetue a operação tapa buracos na Rua Miguel Pastori, esquina com a Rua Leia
Cristina Coneglian Iwazaki – Bairro Núcleo Habitacional José Teruel Martinez; haja vista a existência de
buracos no local, situação que vem causando transtornos aos motoristas que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 1239/2019 - Marcos Rezende
Sugerindo à CODEMAR que efetue a operação tapa buracos em toda a extensão da Rua Hermínio Cavallari,
no Bairro Jardim Cavallari; haja vista a existência de muitos buracos, prejudicando o tráfego normal de
veículos.

REQUERIMENTOS QUE INDEPENDEM DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
REQUERIMENTO Nº 739/2019 - Cícero do Ceasa
Votos de profundo pesar pelo falecimento do Sr. Nelson Pereira do Nascimento, nobre amigo morador do
Jardim Santa Antonieta, aos 54 anos de idade, ocorrido no último dia, 30 de maio, em nossa cidade.

REQUERIMENTO Nº 727/2019 - Danilo da Saúde
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada Sra. Alice Tomoe Maegawa Kuabara, aos 83 anos de
idade, ocorrido no último dia 28 de maio, em nossa cidade. Nossos sentimentos à família.

REQUERIMENTO Nº 716/2019 - Evandro Galete
Votos de profundo pesar pelo falecimento do estimado Sr. Nicolau Arruda Ferreira, ocorrido em maio último.
Nossas sinceras condolências à família.

REQUERIMENTO Nº 708/2019 - João do Bar
Votos de profundo pesar pelo falecimento do estimado Sr. Luis Carlos Fonseca, aos 45 anos de idade,
ocorrido no último dia 28 de maio em nossa cidade. Nossos sentimentos à família!

REQUERIMENTO Nº 724/2019 - Luiz Eduardo Nardi
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada amiga Sra. Zelinda Tonini Reginatto, os 86 anos de
idade, ocorrido em 30 de maio último, em nossa cidade.

REQUERIMENTO Nº 717/2019 - Marcos Custódio
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada Sra. Guiomar de Oliveira Camilo - mãe da amiga
Rosemar, conhecida 'Doula' da Maternidade Gota de Leite, aos 79 anos de idade, ocorrido no último dia 27 de
maio, nesta cidade.

REQUERIMENTO Nº 715/2019 - Marcos Rezende
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada Sra. Quitéria Maria de Carvalho, aos 86 anos de idade
- mãe do Professor Universitário Alonso Bezerra de Carvalho, ocorrido na cidade de Queiroz . Nossos
sentimentos à família e amigos!

REQUERIMENTO Nº 740/2019 - Delegado Wilson Damasceno
Votos de profundo pesar pelo falecimento do estimado amigo João Lourival Remolli, aos 70 anos de
idade,ocorrido em 01 de junho, em Marília.

REQUERIMENTO Nº 741/2019 - Evandro Galete
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada Sra. Anivalda de Andrade Zeferino, aos 89 anos de
idade, ocorrido no último dia 01 de junho, em nossa cidade.

REQUERIMENTO Nº 721/2019 - Marcos Custódio
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Voto de profundo pesar pelo falecimento da Sra. Dirce dos Santos Gonçalves, aos 72 anos de idade, ocorrido
no último dia de maio, nesta cidade.

REQUERIMENTO Nº 725/2019 - Marcos Rezende
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada amiga Sra. Guiomar de Oliveira Camilo, aos 79 anos
de idade, ocorrido no último dia 15 de maio, em nossa cidade. Nossos sentimentos!

REQUERIMENTO Nº 726/2019 - Marcos Rezende
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada Sra. Mirian Batista Porto, aos 62 anos de idade,
ocorrido no último dia 28 de maio, em nossa cidade. Nossos sentimentos!

REQUERIMENTO Nº 742/2019 - Marcos Rezende
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada Sra. Cristina Ferreira da Costa, aos 89 anos de idade,
ocorrido no último dia 02 de junho, em nossa cidade.

REQUERIMENTOS SUJEITOS A VOTAÇÃO
REQUERIMENTO Nº 730/2019 - Cícero do Ceasa
Votos de congratulações à Loja Alto Giro, na pessoa do seu proprietário Sr. Carlos Henrique de Lima,
extensivos aos seus competentes funcionários, sempre cuidando das motocicletas de seus clientes e amigos,
com a habitual competência técnica e atendimento humanizado. Agora atendendo em novo endereço na
Avenida João Martins Coelho, nº 719. A Alto Giro oferece o que tem de melhor em termos de peças e
serviços. Qualidade e preços competitivos marcam a alta concorrência dos que buscam por serviço
diferenciado. Votos de sucesso e de muitas bênçãos!

REQUERIMENTO Nº 714/2019 - Evandro Galete
Votos de congratulações com a Paróquia de Santo Antonio, nas pessoas de todos os envolvidos e
organizadores na realização nos dias 07 a 09 de junho p.f, da '17ª Quermesse Santo Antonio' - evento
tradicional em nossa cidade e que apresenta diversos elementos da cultura regional, além de uma variedade
enorme de atrações, sempre acontecendo com absoluto sucesso, o qual com certeza, se repetirá nesta
próxima edição. Nossos parabéns aos idealizadores, colaboradores e todos quantos estejam participando
desta que é uma das mais esperadas festividades de nossa urbe.

REQUERIMENTO Nº 718/2019 - João do Bar
Votos de congratulações à 'SERRALHERIA MM', em nome de seus exímios proprietários - Gaúcho e Maria,
que há 12 anos vem oferecendo serviços da melhor qualidade, especializada em portões, grades e estruturas
metálica e solda, sem geral, com atendimento a domicílio. A Conceituada empresa que encontra-se muito
bem localizada na Rua Borba Gato, nº 59 - no Bairro Jardim São Miguel. Nossos verdadeiros votos de muito
sucesso e prosperidade nos negócios. Saudações!

REQUERIMENTO Nº 712/2019 - Albuquerque
Votos de congratulações ao 'Policial do Mês' de abril - o 1º Sgt PM Eduardo Henrique Buzzo Lopes que atua
como encarregado da seção administrativa, desempenhado suas funções com comprometimento e
excelência. Nossa homenagem e gratidão pela relevância dos serviços prestados, pois demonstra eficiência
em sua área de atuação e excelente postura ética junto à sociedade mariliense. Exemplar profissional é
possuidor de características ímpares, tem a consciência do dever a cumprir - agindo sempre com lealdade e
colaborativo com seus pares e com seus superiores. Nosso sincero reconhecimento e homenagens!

REQUERIMENTO Nº 722/2019 - Marcos Custódio
Votos de congratulações para com a Sra. Elaine Cristina Alves, conhecida proprietária da empresa "Elaine
Salgados". Sempre prezando pela qualidade de seus produtos, Com mais de 13 anos de experiência na
produção de salgados fritos e assados, elaborados com muito carinho e qualidade, fazendo a diferença no
segmento; destacando-se pelo excelente atendimento, conquistando bons negócios e contribuindo para o
crescimento do nosso município. Nossos votos de muito sucesso, parabéns e que Deus a abençoe!

REQUERIMENTO Nº 734/2019 - Marcos Rezende
Votos de congratulações para com o Profº Dr. Fábio Fernando Ribeiro Manhoso, a Profª Dra. Elma Pereira
dos Santos Polegato e ao Dr. Lupércio Lopes Garrido Neto em agradecimento pelos valorosos trabalhos e
esforços no estudo técnico e concepção do ‘Código Zoossanitário’ do Município de Marília. Desde 2014,
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quando da criação da Comissão do Código Zoossanitário os três especialistas foram os responsáveis por
elaborar e apresentar o conhecimento técnico de forma responsável para que o Código norteasse e seguisse
os princípios de proteção e preservação da saúde humana, animal e do meio ambiente. Nosso eterno
agradecimento pela dedicação aplicada na criação do Código Zoossanitário!

REQUERIMENTO Nº 711/2019 - Professora Daniela
Votos de congratulações ao Espaço de Arte e Sapateado "Batukedopé", na pessoa de sua proprietária - Sra.
Valéria Sanches, em reconhecimento ao valoroso trabalho que vem realizando em nossa cidade, com o intuito
de inovar na arte do sapateado. O espaço é o único no interior de São Paulo que ensina o sapateado estilo
americano, com metodologia própria, aulas lúdicas e divertidas. A escola está localizada à Rua Araraquara, n.º
480, no Bairro Alto Cafezal. Nossos votos de muita prosperidade e sucesso!

REQUERIMENTO Nº 732/2019 - Delegado Wilson Damasceno
Votos efusivos de congratulações à Associação Beneficente BELAJUDA, a ONG do Grupo ZDA, que
comemora com júbilo, 15 anos de profícua jornada, transformando vidas de crianças, adolescentes e idosos.
Com olhar fraterno, sua Presidente Eloizi Dedemo Ferraz, dotada de espírito altruísta, conquistou
credibilidade fundamental de parcerias relevantes com visíveis afinidades que propiciaram avanços no
voluntariado tão almejado. Evoluindo em seus ideais, realçando a solidariedade, a autoestima, o sentido
familiar, como primícias na edificação de um sonho comum para todos a certeza de um mundo melhor.
Associação Beneficente BELAJUDA, ajudando a todos, na ‘belajuda’ mútua em prol da construção do mundo
que sonhamos! Parabéns, Saúde e Paz!

REQUERIMENTO Nº 731/2019 - Cícero do Ceasa
Votos de congratulações ao Sr. Nilson Aparecido Bueno e sua esposa Sra. Maria Lúcia Cerqueira Bueno,
proprietários da Padaria e Mercearia ‘Sonho Meu.’ Localizada na Avenida João Martins Coelho, nº 765,
renomado estabelecimento é especializado na fabricação e comercialização de bolos, pães, doces e tudo
para festas e consumo diário das famílias. Esta casa e seus Vereadores, congratula-se pela presença de
importante comércio na nossa cidade, presença esta que, em muito contribui para o desenvolvimento do
nosso bairro e com a qualidade de vida da nossa população. Nossas saudações!

REQUERIMENTO Nº 736/2019 - Evandro Galete
Votos de congratulações para com a Sra. Rita de Cássia Ortelan, franqueada DoctorFeet, empresa
especializada em cuidados para os pés, que há 8 anos vem atendendo com presteza e dedicação seus
clientes, em agradável ambiente situado na Rua Bahia, nº 880. Nossos efusivos cumprimentos!

REQUERIMENTO Nº 713/2019 - Albuquerque
Votos de congratulações ao Capitão Médico PM ROGÉRIO TAKEYOSHI UEMA, em reconhecimento pelos
relevantes serviços prestados à Polícia Militar do Estado de São Paulo, junto ao 9º Batalhão de Polícia Militar
do Interior, no nosso município de Marília. O Capitão Médico PM Uema, ingressou nas fileiras da Polícia
Militar do Estado de São Paulo, vindo a ser promovido a Capitão Médico PM, em 24 de maio de 2019, por
merecimento, afinal sua existência, sua integridade, caráter ímpar e suas ações são por si só uma
homenagem a quem convive com ele. Nosso reconhecimento e homenagens!

REQUERIMENTO Nº 723/2019 - Marcos Custódio
Votos de congratulações em comemoração ao aniversário de 1 ano de fundação da Igreja Comunidade Deus
é Conosco, situada à Rua General Osório, nº 184, celebrado no último dia 31 de maio, em nome de seu atual
Pastor Presidente Sr Everton Costa e Missionária Gislaine Magalhães Costa e extensivos a todos os
membros, os quais vem desempenhando seu ministério com incansável amor, realizando um maravilhoso
trabalho na direção do rebanho do Senhor Jesus naquela Igreja; com zelo e amor na causa do Evangelho tem
demonstrado cuidado na valorização da alma humana, glorificando a Deus, edificando os discípulos e
anunciando o Salvador como prioridade absoluta. A eles externamos nossos votos de sucesso na divulgação
da palavra, nosso reconhecimento e consideração parabéns e que Deus os Abençoe!

REQUERIMENTO Nº 735/2019 - Marcos Rezende
Votos de congratulações para com a ‘Comunidade Apostólica Triunfar’, de Marília, em nome do Reverendo
Osni Ferreira Benedito e da Pastora Lislian Benincasa Maciel Benedito com nosso reconhecimento dos
trabalhos e ações sociais realizadas junto à comunidade do bairro Vida Nova Maracá. Atualmente, a
Comunidade Apostólica Triunfar está situada na Rua Francisco Luiz de Lima, nº 97 - Vida Nova Maracá, onde
realizam células às terças-feiras e culto aos domingos, buscando evangelizar e educar crianças, adolescentes
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e adultos, além da unidade de Marília, existem outras duas unidades em Guarantã/SP e Várzea Grande/MT.
Nossos votos de congratulações e sucesso pelos trabalhos desenvolvidos a frente da Comunidade Apostólica
Triunfar de Marília!

REQUERIMENTO Nº 728/2019 - Professora Daniela
Votos de congratulações ao ilustríssimo Senhor Tenente Coronel PM Marcos Tadeu Boldrin de Siqueira, que
após honroso mérito e com a consciência do dever cumprido, faz jus a merecida aposentadoria, que será
desfrutada ao lado de familiares e amigos, tendo se desligado oficialmente da corporação, depois de mais de
30 anos de serviços prestados à Polícia Militar, sempre primando pela segurança da população. Profissional
de caráter inquestionável e com destaque por sua cordialidade extrema e natural capacidade de liderança,
características que lhe permitiu obter grande respeito e admiração de todos os colegas de trabalho. Ao
Tenente Coronel Marcos Tadeu Boldrin de Siqueira, expressamos os nossos mais sinceros votos de
agradecimento por sua dedicação e profissionalismo. Parabéns! Felicidades e Sucesso!

REQUERIMENTO Nº 733/2019 - Delegado Wilson Damasceno
Votos de congratulações ao conceituado “Tubarão Restaurante Caseiro” em nome dos notáveis proprietários
Devanir Martinhão e Vilma Alves, extensivos a toda família e competente equipe de colaboradores, em
reconhecimento pelos 22 anos em nossa cidade, enriquecendo mais o universo da culinária de Marília,
destacando-se pelo atendimento atencioso com cardápio que une toda simplicidade e o autentico sabor de
inigualável comida caseira, muito bem servida nos pratos, tornando uma ótima opção e referência de
qualidade aos amigos e clientes que buscam o prazer de uma boa comida. 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,
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
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Solicitando ao Prefeito Municipal Sr. Daniel Alonso, juntamente com os órgãos competentes, informar da
possibilidade de se promover estudos que viabilize o “Vila Dignidade”, programa do Governo de São Paulo;
que consiste na construção de moradias especialmente projetadas para pessoas idosas, levando em conta os
parâmetros do desenho universal, em núcleos horizontais de até 24 unidades, com centro de convivência e
área de lazer. Esses núcleos contarão com permanente acompanhamento social visando atender às
necessidades e promover o bem-estar dos idosos.

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

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

REQUERIMENTO Nº 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
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.
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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.

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

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

REQUERIMENTO Nº 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
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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 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.

REQUERIMENTO Nº 709/2019 - Evandro Galete
Solicitando ao Sr. Prefeito Municipal informar a esta Casa quais providências estão sendo tomadas com
relação ao ‘transporte coletivo’ realizado nos distritos de Avencas e Rosália; pois estão os contratos firmados
estão vencendo e nada foi feito até o momento. No mesmo sentido, encontra-se também o distrito de Amadeu
Amaral – situação que perdura há anos, causando inúmeros transtornos para população,. Outrossim,
pergunta-se o que impede que o sistema municipal de transporte coletivo urbano de Marília, realizado por
meio da AMTU - atuar nestes distritos, uma vez que já fazem os distritos de Lácio, Dirceu e Padre Nóbrega.
Será de grande importância a unificação para podermos atender na totalidade a população, não deixando de
atender a aquele que precisa do transporte para seu trabalho e sustento de sua família, não havendo
discriminação na realização d etais serviços.

REQUERIMENTO Nº 710/2019 - João do Bar
Solicitando ao Sr. Prefeito Municipal – Sr. Daniel Alonso após estabelecer contatos com o Secretaria de
Obras Públicas informar a esta Casa de leis sobre a possibilidade de implantar um ‘SARJETÃO’, necessário
na Avenida Sampaio Vidal, mais precisamente em frente ao nº 881 - no distrito de Padre Nóbrega; haja vista a
existência de vários relatos que apontam a ocorrência de acidentes por águas paradas no local. Visamos
ainda, atender às inúmeras reivindicações, bastante antigas dos moradores que por ali residem e fazem uso
todos os dias do local; tais obras proporcionarão melhor qualidade de vida a toda a comunidade.

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

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

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

REQUERIMENTO Nº 738/2019 - Marcos Rezende
Solicitando ao Prefeito Municipal - Daniel Alonso, juntamente com os órgãos cometentes informar a
possibilidade de se envidar esforços quanto à criação e instalação de ‘Comissão Mista’ - composta de
membros da Câmara de Vereadores, IPREMM, Sindicato dos Trabalhadores nos Serviços Públicos
Municipais de Marília e Prefeitura Municipal de Marília para tratar e discutir sobre reformas que visem buscar
a salvação e recuperação do IPREMM.

REQUERIMENTO Nº 737/2019 - Maurício Roberto
Votos de Congratulações ao Ilustríssimo Senhor Tenente Coronel PM Mário Sérgio Nonato em razão de sua
promoção, conforme publicação inserta no Diário Oficial do Estado do dia 24 de maio de 2019. Essa merecida
conquista resulta da brilhante carreira na Polícia Militar, iniciada no ano de 1987. Oficial que já se destacava à
frente do Comando Interino do 9º Batalhão de Polícia Militar do Interior, função exercida com extremo
profissionalismo e comprometimento com as questões relacionadas à segurança pública na cidade de Marília
e toda região. Ao Tenente Coronel PM Mário Sérgio Nonato expressamos os nossos mais sinceros votos de
agradecimento por sua dedicação e lhe desejamos muito sucesso nessa nova trajetória. Parabéns!

REQUERIMENTO Nº 729/2019 - Professora Daniela
Solicitando ao Prefeito Municipal, Sr. Daniel Alonso, através do setor competente, informar a possibilidade do
reenquadramento da referência inicial de 5-A para 25-A e também solicitar a imediata de concurso público de
Agente de Vigilância Patrimonial.

Marcos Rezende
Presidente
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