Câmara Municipal de Marília
Estado de São Paulo

132ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 19ª LEGISLATURA, EM 08 DE JUNHO DE 2020
(Pauta das Matérias do Expediente)

INDICAÇÕES
INDICAÇÃO Nº 489/2020 - Cícero do Ceasa
Sugerindo à CODEMAR que realize os reparos na camada asfáltica da Rua João Batista Coareli, nas
proximidades do nº 121, no Bairro Jardim Edisom da Silva Lima; haja vista a existência de buracos no local,
prejudicando o tráfego normal de veículos.

INDICAÇÃO Nº 490/2020 - Cícero do Ceasa
Sugerindo à CODEMAR que realize os reparos na camada asfáltica da Rua Irene das Graças de Oliveira, nas
proximidades do nº 175, no Bairro Professora Liliana de Sousa Gonzaga; haja vista a existência de buracos
no local, situação que causa danos aos veículos e risco iminente de acidentes.

INDICAÇÃO Nº 491/2020 - Cícero do Ceasa
Sugerindo à CODEMAR que realize os reparos na camada asfáltica da Rua Helena Sampaio Vidal, nas
proximidades do nº 555, no Bairro Jardim Santa Antonieta II; haja vista a existência de buracos no local,
causando transtornos aos motoristas que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 492/2020 - Cícero do Ceasa
Sugerindo à CODEMAR que realize os reparos na camada asfáltica da Rua Francisco Malta Cardoso, nas
proximidades do nº 945, no Bairro Jardim Santa Antonieta II; haja vista as péssimas condições em que se
encontra o piso asfáltico, com vários buracos, prejudicando o tráfego de veículos.

INDICAÇÃO Nº 493/2020 - Cícero do Ceasa
Sugerindo à CODEMAR que realize os reparos na camada asfáltica da Rua Jorge Mussi, nas proximidades
do nº 274, no Bairro Jardim Santa Antonieta; haja vista a existência de buracos no local, prejudicando o
tráfego normal de veículos.

INDICAÇÃO Nº 494/2020 - Cícero do Ceasa
Sugerindo à CODEMAR que realize os reparos na camada asfáltica da Rua Leonel Benevides de Rezende,
nas proximidades do nº 295, no Bairro Jardim Santa Antonieta II; haja vista a existência de buracos no local,
causando transtornos aos motoristas que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 495/2020 - Maurício Roberto
Sugerindo ao Prefeito Municipal através da Secretaria competente que notifique o proprietário do terreno
localizado na Rua Antônio Tannuri, confluência com a Rua Afonso Pena, no Bairro Vila Barros, para que
realize a capinação e limpeza, bem como, do passeio público; haja vista o mato alto no local e, entulhos
depositados na calçada, ocasionando sérios transtornos à população que reside nas proximidades, além de
impedir a livre circulação de pedestres.

INDICAÇÃO Nº 496/2020 - Albuquerque
Sugerindo ao Prefeito Municipal através do setor competente que fiscalize, com urgência, as chácaras do 'Sol
Nascente'; uma vez que as piscinas não estão recebendo o devido tratamento, favorecendo o risco de
proliferação do mosquito 'Aedes Aegypti', pois já se encontram cheias de larvas.

INDICAÇÃO Nº 497/2020 - Luiz Eduardo Nardi
Sugerindo à CODEMAR que proceda à operação tapa buracos na Rua Ilza de Assis Penitente, em toda a sua
extensão, no Bairro Jardim Santa Antonieta; haja vista o mau estado de conservação em que se encontra o
piso asfáltico, cheio de buracos, situação que causa danos aos veículos e risco iminente de acidentes.

INDICAÇÃO Nº 498/2020 - Marcos Rezende
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Pedro Seita Hirata, defronte ao nº 145 –
Bairro Núcleo Habitacional José Teruel Martinez; haja vista os buracos existentes no local, causando
transtornos aos motoristas que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 499/2020 - Marcos Rezende
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Sugerindo à CODEMAR que efetue a operação tapa buracos na Rua Salvador Turati, defronte ao nº 70, no
Bairro Núcleo Habitacional Monsenhor João Batista Tóffoli; haja vista o péssimo estado de conservação em
que se encontra a via pública, prejudicando o tráfego normal de veículos no local.

INDICAÇÃO Nº 500/2020 - Evandro Galete
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente que realize a instalação de postes de
iluminação pública na Rua Das Perpétuas, mais precisamente em seu início, antes do cruzamento com a Rua
Dos Crisântemos; haja vista que a falta de iluminação adequada no local, tem trazido grandes transtornos e
insegurança aos moradores do Distrito de Avencas.

INDICAÇÃO Nº 501/2020 - Evandro Galete
Sugerindo ao Prefeito Municipal através dos órgãos competentes que efetuem a construção de um
'SARJETÃO' na Rua Saad Baclini Chueiri, esquina com a Rua Joaquim Rúbio, no Bairro Vila Maria, e
também, os reparos na camada asfáltica; haja vista o péssimo estado de conservação do local, com buracos
e o acúmulo de água, causando transtornos a todos que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 502/2020 - Albuquerque
Sugerindo à CODEMAR que realize os reparos na camada asfáltica da Rua João Dal Ponte, nas
proximidades do nº 68, no Bairro Jardim Santa Antonieta II; 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 503/2020 - Marcos Custódio
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Dante Vrech, defronte ao nº 506, no
Bairro Jardim Sancho Floro da Costa; haja vista as péssimas condições em que se encontra o piso asfáltico,
com muitos buracos, causando transtornos aos munícipes.

INDICAÇÃO Nº 504/2020 - Marcos Custódio
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Irineu D'Ávila Garcia, nº 439, no Bairro
Jardim Santa Antonieta; haja vista a existência de buracos no local, causando transtornos aos munícipes da
região.

INDICAÇÃO Nº 505/2020 - Marcos Custódio
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Avenida Eliezer Rocha, nº 1801, no Bairro
Jardim Santa Antonieta II; haja vista a quantidade de buracos existentes no local, causando transtornos aos
munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 506/2020 - João do Bar
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Avenida Mauá, defronte aos números 202 e
204, no Distrito de Padre Nóbrega; haja vista os enormes buracos existentes no local, que vem causando
sérios transtornos aos moradores daquela região.

INDICAÇÃO Nº 507/2020 - João do Bar
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Almeida Júnior, defronte aos números
04, 19, 28 e 37 - Distrito de Padre Nóbrega; haja vista os enormes buracos existentes nos locais, causando
sérios transtornos aos moradores daquela região.

INDICAÇÃO Nº 508/2020 - João do Bar
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Avenida Anchieta, defronte aos números 25,
30, 32 e 46 - Distrito de Padre Nóbrega; haja vista o péssimo estado de conservação em que se encontra o
local, causando muitos transtornos aos moradores daquela região.

INDICAÇÃO Nº 509/2020 - João do Bar
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Pires do Rio, defronte aos números 12,
26, 59, 122, 171 e 184, no Distrito de Padre Nóbrega; haja vista os enormes buracos existentes no local,
situação que vem causando sérios transtornos aos moradores daquela região.

INDICAÇÃO Nº 510/2020 - João do Bar
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Avenida Paulista, defronte aos números 30,
44, 74, 90, 102, 114, 121 e 122, no Distrito de Padre Nóbrega; haja vista os enormes buracos existentes
nestes locais, que vem causando sérios transtornos aos moradores daquela região.
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INDICAÇÃO Nº 511/2020 - João do Bar
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Avenida Sampaio Vidal, defronte aos
números 580, 709, 885, 1198, 1281, 1277, 1347 e 1362; haja vista os enormes buracos existentes nestes
locais, situação que causa danos aos veículos e risco iminente de acidentes.

INDICAÇÃO Nº 512/2020 - Delegado Wilson Damasceno
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente que notifique o proprietário do prédio que se
encontra em estado de completo abandono, na Avenida Das Esmeraldas, nº 2899, ao lado da clínica 'Sgarbi',
para que realize a capinação e limpeza do imóvel, bem como, do passeio público, no Bairro Jardim Tangará.

INDICAÇÃO Nº 513/2020 - Delegado Wilson Damasceno
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente que notifique, com ‘urgência’, o proprietário
do terreno localizado na Avenida Das Esmeraldas, ao lado Clínica Sgarbi, nº 2899, mais precisamente na
esquina com a Rua José Medina, para que execute a completa reconstrução do passeio público, que permite
sérios riscos de acidentes, no Bairro Jardim Tangará.

INDICAÇÃO Nº 514/2020 - Delegado Wilson Damasceno
Sugerindo à CODEMAR que execute a correção da camada asfáltica na Rua José Bissolli, defronte aos
números 11 e 12, em abertura efetuada pelo DAEM - Departamento de Água e Esgoto de Marília, visando
sanar vazamentos na rede de água, atendendo solicitação de moradores, no Bairro São Judas Tadeu.

INDICAÇÃO Nº 515/2020 - Delegado Wilson Damasceno
Sugerindo ao Prefeito Municipal através do setor competente que notifique os proprietários dos terrenos
localizados na Rua Álvaro Feijão, ao lado do nº 83, para que execute a capinação e limpeza dos mesmos, e
também, construam as muretas, conforme lei em vigor, no Bairro Parque das Acácias.

INDICAÇÃO Nº 516/2020 - Delegado Wilson Damasceno
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente que notifique os proprietários dos terrenos,
localizados à Rua Álvaro Feijão, ao lado do nº 137, para que execute a capinação e limpeza dos mesmos, e
também, construam as muretas, conforme lei em vigor, no Bairro Parque das Acácias.

INDICAÇÃO Nº 517/2020 - Delegado Wilson Damasceno
Sugerindo à CODEMAR que execute a correção da camada asfáltica na Avenida República, defronte aos
números 1711 e 1721, em abertura efetuada pelo DAEM - Departamento de Água e Esgoto de Marília,
visando sanar vazamentos na rede de água; haja vista que, além de prejudicar o trânsito, incomoda os
moradores com a vasta poeira, no Bairro Palmital.

INDICAÇÃO Nº 518/2020 - Mário Coraíni Júnior
Sugerindo ao Prefeito Municipal que ultime esforços junto à AMTU - Associação Mariliense de Transporte
Urbano para que adote providências junto à quem de direito, visando a instalação de cobertura e assentos no
ponto de parada dos ônibus, na Rua Amazonas, ao lado do nº 496 - centro, minimizando desta forma, o
calvário vivenciado pelos usuários do transporte coletivo urbano em nosso município.

INDICAÇÃO Nº 519/2020 - Mário Coraíni Júnior
Sugerindo à CODEMAR que realize a recuperação da camada asfáltica na Rua Marquês de São Vicente,
defronte ao nº 228, no Bairro Jardim Maria Izabel; haja vista a existência de um enorme buraco no local,
causando transtornos aos moradores do bairro, atendendo solicitações destes.

INDICAÇÃO Nº 520/2020 - Mário Coraíni Júnior
Sugerindo à CODEMAR a realização de uma operação tapa buracos na Rua Maria Cecília Schuwenck Bayer,
próximo ao nº 175, no Bairro Parque CECAP Aeroporto; haja vista a existência de buraco no local,
prejudicando o tráfego normal de veículos e causando transtornos aos moradores.

INDICAÇÃO Nº 521/2020 - Professora Daniela
Sugerindo à CODEMAR que proceda à operação tapa buracos na Rua José Bonifácio, próximo ao nº 242, no
Bairro Palmital; haja vista a existência de uma boca de lobo no local e vários buracos ao seu redor, situação
que vem causando sérios transtornos aos munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 522/2020 - Professora Daniela
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Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente que realize a limpeza e a substituição da
tampa da 'boca de lobo' localizada na Avenida Fernando Botelho Vilella, próximo ao nº 347, no Bairro Núcleo
Habitacional Nova Marília; haja vista o mau cheiro, além disso, a tampa se encontra solta, podendo ocasionar
acidentes aos pedestres que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 523/2020 - Professora Daniela
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente que efetue a limpeza e capinação em toda a
extensão da Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, no Bairro Jardim Aeroporto; haja vista o mato alto na via
pública, situação que favorece o surgimento de insetos e animais peçonhentos, colocando em risco a saúde
dos moradores.

INDICAÇÃO Nº 524/2020 - Professora Daniela
Sugerindo à CODEMAR que proceda à operação tapa buracos na Rua Hermes da Fonseca, mais
precisamente no trecho que compreende do número 1331 até 1479, no Bairro Palmital; haja vista a existência
de vários buracos no local, situação que vem causando sérios transtornos aos munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 525/2020 - Albuquerque
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente que realize, em regime de força tarefa, a
limpeza e conservação do leito carroçável da Avenida José da Silva Nogueira Júnior, antiga estrada do
Pombo, que se inicia próximo ao Clube da Prefeitura até o Bairro Residencial Firenze; haja vista que se
encontra em total estado de abandono, com lixo espalhado por todo lado, um verdadeiro descaso com a
população que reclama.

INDICAÇÃO Nº 526/2020 - Albuquerque
Sugerindo à EMDURB estudos para a mudança de sentido de mão dupla, para mão única de direção de
trânsito na Rua Dos Gerânios, sentido bairro/centro, no Bairro Jardim Marília; haja vista o intenso fluxo de
veículos, dando acesso aos bairros vizinhos, além de entrada da Rodovia do Contorno, favorecendo o risco
de acidentes, atendendo inúmeras solicitações dos moradores.

INDICAÇÃO Nº 527/2020 - Albuquerque
Sugerindo à EMDURB que providencie a demarcação de solo através de pintura e sinalização de uma 'faixa
de pedestres' na Rua Bandeirantes, confluência com a Avenida Gonçalves Dias - centro de nosso município;
haja vista o grande fluxo de usuários do Cartório de Registro Civil 'Parra' e de crianças que estudam no
Colégio Interação, que encontram muitas dificuldades para atravessar as referidas vias públicas.

INDICAÇÃO Nº 528/2020 - Albuquerque
Sugerindo ao Prefeito Municipal através do setor competente que efetue a construção de calçada em um
terreno pertencente à municipalidade, localizado na Rua Salmourão, confluência com as Ruas Queiroz, Darcy
Martins de Azevedo, José Matheus Pinheiro e Avenida Luiz Oldani, no Bairro Professor José Augusto da Silva
Ribeiro; haja vista que a não existência de um calçamento, obriga os pedestres a trafegarem pelo leito
carroçável, favorecendo o risco de acidentes.

INDICAÇÃO Nº 529/2020 - José Luiz Queiroz
Sugerindo à EMDURB que realize a substituição de uma placa de trânsito na Rua Francisco de Almeida
Saraiva, mais precisamente na saída para a Rodovia do Contorno, no Bairro Cavalieri II; haja vista que a
mesma se encontra apagada, o que torna impossível a sua identificação, atendendo inúmeros pedidos dos
motoristas que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 530/2020 - José Luiz Queiroz
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente que realize a limpeza de um terreno público
localizado defronte ao condomínio residencial 'Albatroz', na Rua Hermínio Cavallari, nº 490 - Bairro Jardim
Cavallari; uma vez que o local tem recebido lixo constantemente, causando transtornos aos moradores.

INDICAÇÃO Nº 531/2020 - José Luiz Queiroz
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar aos setores competentes que realizem a colocação de guias e o
posterior asfaltamento da Rua Flor de Liz, localizada no Distrito de Avencas; haja vista a necessidade,
urgente, destas melhorias, pois há muita sujeira, entulhos, mato e até esgoto sendo despejado na via pública.

INDICAÇÃO Nº 532/2020 - José Luiz Queiroz
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Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente que realize a colocação de dispositivo de
segurança, do tipo cerca elétrica, nos muros da EMEF 'Paulo Reglus Neves Freire', localizada na Rua José
Cunha de Oliveira, nº 50, no Bairro Jardim Teotônio Vilela; haja vista que o local sofreu assaltos duas vezes
em 2020.

INDICAÇÃO Nº 533/2020 - José Luiz Queiroz
Sugerindo à CODEMAR que realize os reparos na camada asfáltica na Avenida Alcebíades Spadotto,
confluência com a Rua Antônio Plastina, no Bairro Conjunto Residencial Luiz Egydio de Cerqueira César; haja
vista a existência de buraco no local, bem próximo a uma boca de lobo, causando transtornos aos motoristas
que por ali trafegam, pois favorece o risco de acidentes.

INDICAÇÃO Nº 534/2020 - José Luiz Queiroz
Sugerindo à CODEMAR que realize os reparos na camada asfáltica da Rua Egídio Elias Miguel, próximo ao
número 257, no Bairro Jardim Aparecida Nasser; haja vista a existência de buraco no local, situação que
causa danos aos veículos.

INDICAÇÃO Nº 535/2020 - Evandro Galete
Sugerindo à EMDURB que efetue a instalação de uma placa com os dizeres 'carga e descarga' na Avenida
Castro Alves nº 1267/1271, no Bairro São Miguel; uma vez que neste trecho não há nenhuma vaga exclusiva
para esta finalidade.

INDICAÇÃO Nº 536/2020 - Professora Daniela
Sugerindo ao Prefeito Municipal através dos órgãos competentes que efetuem a manutenção do 'SARJETÃO'
na Rua Carlos Botelho, próximo ao nº 644, esquina com a Rua dos Bancários, no Bairro Jardim Maria Izabel;
haja vista o péssimo estado de conservação do local, com buracos e com o asfalto estufado, causando
transtornos a todos que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 537/2020 - Danilo da Saúde
Sugerindo à CODEMAR providências para a recuperação da camada asfáltica na Avenida Tiradentes,
defronte ao nº 740, no Bairro Fragata; haja vista a existência de buraco no local, favorecendo um elevado
risco de acidente a todos que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 538/2020 - Danilo da Saúde
Sugerindo à CODEMAR, providências urgentes, para a recuperação da camada asfáltica na Rua Hermínio
Sangaleti, próximo ao nº 108, no Bairro Conjunto Residencial Sargento José Carlos Alves Ferreira; haja vista
as péssimas condições em que se encontra o referido local, causando transtornos aos moradores e risco de
acidentes a todos que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 539/2020 - Danilo da Saúde
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente providências para realizar a capinação e
limpeza do passeio público na Rua Coronel José Braz, nas proximidades da E.E. Monsenhor Bicudo, no
Bairro Senador Salgado Filho; haja vista as péssimas condições em que se encontra o local, com muito mato,
favorecendo o surgimento de insetos e animais peçonhentos.

INDICAÇÃO Nº 540/2020 - Professora Daniela
Sugerindo à CODEMAR que proceda à operação tapa buracos na Rua Luiz Manhães, próximo ao nº 31, no
Bairro Hípica Paulista; haja vista a existência de vários buracos na via pública, situação que vem causando
sérios transtornos aos munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 541/2020 - Danilo da Saúde
Sugerindo à CODEMAR providências para a recuperação da camada asfáltica referente a um buraco na Rua
Santa Helena, próximo ao nº 769, no Bairro Jardim Alvorada; haja vista o elevado risco de acidente de quem
trafega pelo local.

INDICAÇÃO Nº 542/2020 - Danilo da Saúde
Sugerindo à CODEMAR providências para a recuperação da camada asfáltica no cruzamento da Rua Saulo
de Andrade, com a Rua Waldemar Benetti, no Bairro Jardim Altos da Cidade; haja vista as péssimas
condições em que se encontra o local, com vários buracos, atendendo pedidos de moradores da região.

INDICAÇÃO Nº 543/2020 - Danilo da Saúde
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Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente providências para realizar os
reparos/manutenção do canteiro central da Avenida Rio Branco, em toda a sua extensão, devido aos estragos
ocasionados pelos diversos acidentes que ocorrem na via pública.

INDICAÇÃO Nº 544/2020 - Maurício Roberto
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Avenida Independência, próximo da
confluência com a Rua Rui Barbosa, no Bairro Palmital; haja vista o afundamento da camada asfáltica e a
existência de buraco, de grande profundidade, no meio da via, causando iminente riscos de acidentes de
trânsito, principalmente envolvendo motocicletas.

INDICAÇÃO Nº 545/2020 - Maurício Roberto
Sugerindo ao Prefeito Municipal através das Secretarias competentes, executar a manutenção de solo,
utilizando a máquina 'motoniveladora' na Avenida José Paschoal Gervási, mais precisamente no trecho que
compreende a partir da confluência com a Rua Feijó, localizadas no Distrito de Padre Nóbrega - Sítios de
Recreio Letícia; haja vista que a via não possui pavimentação asfáltica e devido às ocorrências das chuvas o
local ficou intransitável, com diversos buracos, situação que constantemente ocorre, provocando muitas
dificuldades de acesso aos proprietários dos imóveis daquela região.

INDICAÇÃO Nº 546/2020 - Maurício Roberto
Sugerindo à CODEMAR que realize a reposição da camada asfáltica na Rua Gonçalves Ledo, nº 2495, no
Bairro Palmital; haja vista que existe na localidade um buraco de grande proporção, aberto pelo DAEM Departamento de Água e Esgoto de Marília, para sanar vazamentos na rede de água, que vem causando
transtornos aos moradores da região e usuários da via, além do risco de acidentes de trânsito.

INDICAÇÃO Nº 547/2020 - Maurício Roberto
Sugerindo ao Prefeito Municipal através da Secretaria competente que proceda à capinação da área verde,
localizada da Avenida Pompeo Cézar, na lateral de toda a sua extensão, no Bairro Sérgio Roim; haja vista
que o mato alto no local e a vegetação com galhos já cobriram o passeio público, causando transtornos e
reclamações dos moradores que utilizam o local para deslocamento no bairro, bem como, para realizar
caminhadas e corridas.

INDICAÇÃO Nº 548/2020 - Maurício Roberto
Sugerindo ao Prefeito Municipal através das Secretarias competentes executar a manutenção na Rua
Gonçalves Ledo, nas proximidades no nº 2495, no Bairro Palmital; haja vista que parte da via pública está
tomada pelo mato, que cresceu nos buracos existentes na camada asfáltica e constantemente causam
transtornos aos moradores e motoristas.

INDICAÇÃO Nº 549/2020 - Luiz Eduardo Nardi
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Edmundo da Silva Lopes, mais
precisamente no trecho que compreende a Rua Francisco Ardito até a Rua João Florêncio de Carvalho, no
Bairro Jardim Virgínia; haja vista o péssimo estado em que se encontra o local, cheio de buracos, situação
que vem causando sérios transtornos a todos que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 550/2020 - Marcos Rezende
Sugerindo à CODEMAR que realize o asfaltamento da continuação da Rua Antônio Ribeiro dos Santos, mais
precisamente nas proximidades do poliesportivo e da E.E. Reiko Uemura Tsunokawa – Bairro Núcleo
Habitacional JK, atendendo pedidos dos munícipes.

INDICAÇÃO Nº 551/2020 - Marcos Rezende
Sugerindo à CODEMAR que efetue o recapeamento da Rua Dr. Augusto Barreto - Bairro Jardim Maria Izabel,
mais precisamente no trecho que compreende os quarteirões entre as Ruas 21 de Abril até a Mecenas Pinto
Bueno; uma vez o mau estado de conservação em que se encontra, cheio de buracos, situação que causa
sérios transtornos aos motoristas que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 552/2020 - Marcos Rezende
Sugerindo à CODEMAR que realize o recapeamento em toda a extensão da Rua Alvarenga Peixoto,
principalmente no trecho que compreende a quadra entre as Ruas Júlio Mesquita e Carlos Botelho, que se
encontra em pior estado; haja vista a quantidade de buracos existentes na via pública, prejudicando o tráfego
normal de veículos, no Bairro Jardim Maria Izabel.
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INDICAÇÃO Nº 553/2020 - Marcos Rezende
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente que efetue a poda das árvores localizadas
na Rua Santo Bassan, defronte ao nº 154 – Bairro Jardim Maria Martha; haja vista os galhos altos das
mesmas e irregulares.

INDICAÇÃO Nº 554/2020 - Luiz Eduardo Nardi
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos em toda a extensão da Rua Paraná; haja vista
que a via pública se encontra totalmente esburacada, situação que causa danos aos veículos e risco iminente
de acidentes. Trata-se de importante via de nossa cidade, com fluxo intenso de veículos diariamente, no
Bairro Marília.

REQUERIMENTOS QUE INDEPENDEM DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
REQUERIMENTO Nº 461/2020 - Cícero do Ceasa
Votos de profundo pesar pelo falecimento do Sr. José Gonçalves Elamin, aos 94 anos de idade, ocorrido no
dia 30 de abril, em nossa cidade. Rogamos que Deus lhe dê o descanso eterno no convívio dos santos; e aos
familiares e amigos, o conforto e a solidariedade, na certeza da ressurreição!

REQUERIMENTO Nº 427/2020 - Danilo da Saúde
Votos de profundo pesar pelo falecimento do estimado amigo Sr. Aristides Bedani, aos 86 anos de idade,
ocorrido no dia 19 de março, em nossa cidade. Nossos sentimentos à família!

REQUERIMENTO Nº 402/2020 - Evandro Galete
Votos de profundo pesar pelo falecimento do estimado Sr. Marcos José de Moraes, aos 44 anos de idade,
ocorrido no último dia 16 de março, em nossa cidade. Externamos nossas condolências aos familiares e
amigos.

REQUERIMENTO Nº 431/2020 - João do Bar
Votos de profundo pesar pelo falecimento do estimado Sr. Celso Donizete Batista, aos 49 anos de idade,
ocorrido no último dia 22 de março, em nossa cidade. Externamos nossas condolências aos familiares e
amigos.

REQUERIMENTO Nº 472/2020 - Luiz Eduardo Nardi
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada Sra.Luzia Rocha da Silva, aos 81 anos de idade,
ocorrido no último dia 28 de maio, em nossa cidade. Nossos sentimentos à família e amigos.

REQUERIMENTO Nº 447/2020 - Marcos Custódio
Votos de profundo pesar pelo falecimento da Sra. Maria Custódio, nossa estimada irmã na Igreja, ocorrido no
dia 23 de março último, nesta cidade. Externamos nossos sentimentos aos familiares e amigos.

REQUERIMENTO Nº 437/2020 - Marcos Rezende
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada amiga Josi Cristina Sevilha da Silva, aos 40 anos de
idade, no último dia 25 de março, em nossa cidade. Nossos sentimentos aos familiares e amigos.

REQUERIMENTO Nº 436/2020 - Maurício Roberto
Votos de profundo pesar pelo falecimento do Excelentíssimo Sr. Sérgio Gabriel Seixas, aos 77 anos ocorrido
em 31 de março p.p. no município de Adamantina. O Sr. Sérgio Gabriel Seixas, foi Ex prefeito de Adamantina
e irmão do Ministro da Saúde do Governo Fernando Henrique Cardoso, José Carlos Seixas. Aos familiares
expressamos as nossas mais sinceras condolências.

REQUERIMENTO Nº 429/2020 - Professora Daniela
Votos de profundo pesar pelo falecimento do estimado Sr. Edilson Matias Guedes, aos 85 anos de idade,
ocorrido no último dia 21 de março, em nossa cidade. Nossos sentimentos aos familiares e amigos!

REQUERIMENTO Nº 401/2020 - Delegado Wilson Damasceno
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada Sra. Izira Regolin Manfre, aos 88 anos de idade,
ocorrido no último dia 16 de março, em nossa cidade. Externamos nossas condolências aos familiares e
amigos.

16/07/2020

Página 7
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

REQUERIMENTO Nº 462/2020 - Cícero do Ceasa
Votos de profundo pesar pelo falecimento do Sr. Nelio Silva Pena, aos 71 anos de idade, ocorrido no dia 03
de maio, em nossa cidade. Rogamos que Deus lhe dê o descanso eterno no convívio dos santos; e aos
familiares e amigos, o conforto e a solidariedade, na certeza da ressurreição.

REQUERIMENTO Nº 440/2020 - Danilo da Saúde
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada amiga Amanda Caroline Ramos de Lima, aos 27 anos
de idade, ocorrido no dia 28 de março em nossa cidade. Nossos sentimentos à família!

REQUERIMENTO Nº 419/2020 - Evandro Galete
Votos de profundo pesar pelo falecimento do estimado Sr. Luiz Benício da Mata, aos 78 anos de idade,
ocorrido no último dia 18 de março, em nossa cidade.

REQUERIMENTO Nº 455/2020 - Marcos Custódio
Votos de profundo pesar pelo precoce falecimento do garoto Miguel Lustosa Galvão, aos 12 anos de idade,
ocorrido dia no último dia 17 de abril, em Marília. Externamos nossos sentimentos aos familiares e amigos!

REQUERIMENTO Nº 438/2020 - Marcos Rezende
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada Sra. Aparecida Benetti, aos 89 anos de idade , em
nossa cidade. Nossos sentimentos aos familiares e amigos.

REQUERIMENTO Nº 443/2020 - Maurício Roberto
Votos de profundo pesar pelo falecimento da Sra. Bibiana Miranda Caires, aos 88 anos de idade, ocorrido em
31 de março p.p., em nosso município de Marília. Aos familiares e amigos, expressamos as nossas mais
sinceras condolências.

REQUERIMENTO Nº 441/2020 - Professora Daniela
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada Sra. Ana Carolina Santana Portela, aos 41 anos de
idade, ocorrido no último dia 28 de março, em nossa cidade. Nossos sentimentos!

REQUERIMENTO Nº 430/2020 - Delegado Wilson Damasceno
Votos de profundo pesar pelo falecimento da Sra. Florinda Gomes Covas, conhecida como Lila Covas,
ocorrido no último dia 21 de março, aos 87 anos de idade, em São Paulo. A Sra. Lila era viúva do
ex-governador Mario Covas e avó do prefeito de São Paulo - Bruno Covas (PSDB). Em nome dos
parlamentares desta Casa, nos solidarizamos à família Covas neste momento de profunda dor, convictos de
que seu exemplo de vida manterá vivo seu legado.

REQUERIMENTO Nº 464/2020 - Cícero do Ceasa
Votos de profundo pesar pelo falecimento do Sr. Josias Benedito Tiburcio, aos 59 anos de idade, ocorrido no
dia 04 de maio, em nossa cidade. Rogamos que Deus lhe dê o descanso eterno no convívio dos santos; e aos
familiares e amigos, o conforto e a solidariedade, na certeza da ressurreição.

REQUERIMENTO Nº 448/2020 - Danilo da Saúde
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada Maria Margarida Simon Sgambatti, aos 78 anos de
idade, ocorrido no dia 03 de abril, em nossa cidade. Nossos sentimentos à família!

REQUERIMENTO Nº 428/2020 - Evandro Galete
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada amiga Professora Ernesta Panetine, aos 83 anos de
idade, ocorrido no dia 21 de março, em nossa cidade. Nossos sentimentos à família!

REQUERIMENTO Nº 463/2020 - Marcos Custódio
Votos de profundo pesar pelo falecimento do estimado Sr. José Silva Neves, aos 75 anos de idade, ocorrido
no último dia 03 de maio, nesta cidade. Nossos sentimentos aos familiares e amigos.

REQUERIMENTO Nº 445/2020 - Marcos Rezende
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada senhora Ana Maria Leme, aos 60 anos de idade,
ocorrido no último dia 04 de abril, em nossa cidade. Nossos sentimentos aos familiares e amigos!

REQUERIMENTO Nº 439/2020 - Delegado Wilson Damasceno
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Votos de profundo pesar pelo falecimento do estimado amigo Dr. Merry Nicolas Martinez Ramos aos 86 anos
de idade, ocorrido no dia 28 de março, em nossa cidade. Expressamos nossos sentimentos aos familiares e
amigos!

REQUERIMENTO Nº 468/2020 - Cícero do Ceasa
Votos de profundo pesar pelo falecimento da Sra. Maria Helena Batista Pupi, aos 71 anos de idade, ocorrido
no dia 09 de maio, em nossa cidade. Rogamos que Deus lhe dê o descanso eterno no convívio dos santos; e
aos familiares e amigos, o conforto e a solidariedade, na certeza da ressurreição.

REQUERIMENTO Nº 458/2020 - Evandro Galete
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada amiga - Sra. Deolinda de Freitas Coradi, aos 87 nos de
idade, ocorrido no último dia 25 de abril, em nossa cidade. Externamos nossos sentimentos aos familiares e
amigos.

REQUERIMENTO Nº 467/2020 - Marcos Custódio
Votos de profundo pesar pelo falecimento do estimado amigo Lourival Soares, ocorrido no último dia 07 de
maio, em nossa cidade. Nossos sentimentos à família e amigos.

REQUERIMENTO Nº 451/2020 - Marcos Rezende
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada Sra. Vilman Biudes, aos 68 anos de idade, ocorrido no
último dia 07 de abril, em nossa cidade. Externamos nossos sentimentos aos familiares e amigos!

REQUERIMENTO Nº 442/2020 - Delegado Wilson Damasceno
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada Sra. Lourdes José de Lima Brambilla, aos 89 anos de
idade, ocorrido no último dia 29 de março, em nossa cidade. Expressamos nossos sentimentos aos familiares
e amigos!

REQUERIMENTO Nº 471/2020 - Cícero do Ceasa
Votos de profundo pesar pelo falecimento do Sr. Luiz Carlos Theodoro, aos 59 anos de idade, ocorrido no dia
17 de maio, em nossa cidade. Rogamos que Deus lhe dê o descanso eterno no convívio dos santos; e aos
familiares e amigos, o conforto e a solidariedade, na certeza da ressurreição.

REQUERIMENTO Nº 475/2020 - Evandro Galete
Votos de profundo pesar pelo falecimento do estimado Sr. Mário Aparecido Barbosa, aos 57 anos de idade,
ocorrido no último dia 03 de junho, em nossa cidade. Expressamos nossas condolências aos familiares.

REQUERIMENTO Nº 470/2020 - Marcos Custódio
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada Sra. Marina Martins de Oliveira, aos 73 anos de idade,
ocorrido no último dia 16 de maio, em nossa cidade. Nossos sentimentos à família e amigos.

REQUERIMENTO Nº 457/2020 - Marcos Rezende
Votos de profundo pesar pelo falecimento do estimado amigo - Sr. Pedro Cruz de Lima, aos 90 anos de idade,
ocorrido no último dia 10 de abril, em nossa cidade. Externamos nossos sentimentos aos familiares e amigos .

REQUERIMENTO Nº 444/2020 - Delegado Wilson Damasceno
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada Sra. Ariela Carla Santos, aos 43 anos de idade,
ocorrido no último dia 04 de abril, em nossa cidade. Nossos sentimentos aos familiares e amigos!

REQUERIMENTO Nº 460/2020 - Marcos Rezende
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada Sra. Vínera Bombarda Cemonini, aos 80 anos de
idade, ocorrido no último dia 25 de abril, em nossa cidade. Externamos nossos sentimentos aos familiares e
amigos .

REQUERIMENTO Nº 449/2020 - Delegado Wilson Damasceno
Votos de profundo pesar pelo falecimento do estimado Sr. Kazuo Watanabe, aos 87 anos de idade, ocorrido
no último dia 05 de abril, em nossa cidade. Externamos nossos sentimentos aos familiares e amigos.

REQUERIMENTO Nº 465/2020 - Marcos Rezende
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada Sra. Miraci Cardoso Garcia, aos 75 anos de idade,
ocorrido no último dia 05 de maio, em nossa cidade. Externamos nossos sentimentos à família.
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REQUERIMENTO Nº 450/2020 - Delegado Wilson Damasceno
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada amiga Sra. Andreia Santos, funcionária da Assistência
Social Municipal no último dia 06 de abril, em nossa cidade. Externamos nossos sentimentos aos familiares e
amigos.

REQUERIMENTO Nº 474/2020 - Marcos Rezende
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada Sra. Regina Aparecida São João Castellini, aos 52
anos de idade, ocorrido no último dia 01 de junho, em nossa cidade. Nossos sentimentos à família e amigos.

REQUERIMENTO Nº 452/2020 - Delegado Wilson Damasceno
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada Sra. Cecília Canales Juste, aos 81 anos de idade,
ocorrido no último dia 07 de abril, em nossa cidade. Externamos nossos sentimentos aos familiares e amigos!

REQUERIMENTO Nº 453/2020 - Delegado Wilson Damasceno
Votos de profundo pesar pelo falecimento do estimado amigo e renomado médico ortopedista Dr. Luís
Augusto Chirighini Bicudo, ocorrido no último dia 10 de abril, na cidade de Santos/SP. Externamos nossos
sentimentos aos familiares.

REQUERIMENTO Nº 454/2020 - Delegado Wilson Damasceno
Votos de profundo pesar pelo falecimento do estimado amigo e renomado cabeleireiro em nossa cidade - Sr.
Nelson Machado, carinhosamente conhecido como Nelsinho Cabeleireiro, aos 79 anos de idade, ocorrido no
último dia 12 de abril. Externamos nossos sentimentos aos familiares e amigos.

REQUERIMENTO Nº 456/2020 - Delegado Wilson Damasceno
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada Christiane Andrade Gomes de Rossi, aos 42 anos de
idade, ocorrido no último dia 18 de abril, em nossa cidade. Externamos nossos sentimentos aos familiares.

REQUERIMENTO Nº 459/2020 - Delegado Wilson Damasceno
Votos de profundo pesar pelo falecimento do estimado amigo - Sr. Artur Fiorini, aos 60 anos de idade,
ocorrido no último dia 25 de abril, em nossa cidade. Externamos nossos sentimentos aos familiares e amigos.

REQUERIMENTO Nº 466/2020 - Delegado Wilson Damasceno
Votos de profundo pesar pelo falecimento do estimado amigo e Delegado de Polícia aposentado -Dr. Luiz
Garcia Parra, aos 81 anos de idade, ocorrido no último dia 08 de maio, em nossa cidade. Nossos sentimentos
à família e amigos.

REQUERIMENTO Nº 469/2020 - Delegado Wilson Damasceno
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada Sra. Ana Maria Zapata, aos 86 anos de idade, ocorrido
no último dia 15 de maio, em nossa cidade. Nossos sentimentos à família e amigos.

REQUERIMENTO Nº 473/2020 - Delegado Wilson Damasceno
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada amiga, a renomada médica Dra. Altiva Ayako
Nishimura, aos 61 anos de idade, ocorrido no último dia 31 de maio, em nossa cidade. Nossos sentimentos à
família e amigos.

REQUERIMENTOS SUJEITOS A VOTAÇÃO
REQUERIMENTO Nº 421/2020 - Danilo da Saúde
Votos de congratulações para com a médica Dra. Paula Petersen de Carvalho e seu esposo André Luis de
Carvalho - proprietários da Casa de Repouso e Estância Santa Rita de Cássia, especializada no atendimento
de pessoas acima de 60 anos, contando com excelente equipe médica e multidisciplinar, oferecendo suítes
individuais, alimentação com acompanhamento nutricional e toda estrutura de cuidados e de lazer, seguindo
rigorosamente as normas de segurança e saúde. Muito mais do que a plenitude na melhor idade, a Casa de
Repouso e Estância Santa Rita de Cássia prima pelo conforto e qualidade de vida sob a perspectiva de
cuidados integrativos, um verdadeiro refúgio para seus moradores, com abordagem dinâmica que inclui o
indispensável e fundamental convívio familiar, sendo um espaço de integração de cuidados especializados. A
Casa de Repouso e Estância Santa Rita de Cássia está localizada em região nobre e tranqüila da cidade, na
Rua Monsenhor Vitor Ribeiro Mazei, nº 340 - bairro Aeroporto, está aberta para visita agendada. Nossos
sinceros votos de sucesso e prosperidade!
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REQUERIMENTO Nº 476/2020 - Evandro Galete
Votos de congratulações para com o exímio comerciante Sr. Manoel Messias Mendes Pereira, que há 20
anos trabalha no ramo de venda de sorvetes, tornando-se referência em Marília pelos bons produtos,
diversidade no cardápio e excelente atendimento. Nossos votos de sucesso e prosperidade nos negócios que
só tem a crescer graças à sua dedicação, profissionalismo e gestão!

REQUERIMENTO Nº 420/2020 - Albuquerque
Votos de congratulações para com os cursos de Design de Moda e Moda, do campus da FAIP de Marília, em
nome da renomada Profª Especialista Natália Piovesan Lucchetta, que em parceria com a ACIM - Associação
Comercial e Industrial de Marília realizarão workshop de Vitrinismo, importante evento que busca o
aperfeiçoamento e inovação em vitrinismo, trazendo a discussão de importantes conceitos: empoderamento
nas vendas, consultoria de estilo, organização de ponto de venda, compras assertivas, visual merchandising e
direcionamento de tendências outono/inverno 20 e primavera/verão 21; contribuindo para potencializar as
vendas no comércio em nossa região. Nosso reconhecimento e homenagens!

REQUERIMENTO Nº 411/2020 - Luiz Eduardo Nardi
Votos de congratulações para com os prósperos empresários Sr. Antonio Carlos Pigozzi da Silva e Sr. Wesley
Hebert Martins da Silva, o nosso querido PITUCA, – qualificados sócios-proprietários da empresa 'Pigozzi
Martins Comercial Ltda.", notáveis empreendedores e representantes comerciais que desenvolvem com
entusiasmo, paixão, conhecimento, alegria e comprometimento esta nobre profissão. Primando pela
transparência em seus negócios, promoveram crescimento econômico no segmento representado, cruzando
fronteiras regionais e noutros estados. No exercício de sua valorosa função, passaram por verdadeiras
batalhas, mas com espírito abnegado e superação, construíram uma empresa sólida, capaz de atravessar
gerações, contando sempre com o imprescindível apoio de sua família, esposas e filhos. Grandes
profissionais, com astral elevado e marcante receptividade, fazendo jus à meritória homenagem prestada.
Nossos efusivos cumprimentos!

REQUERIMENTO Nº 406/2020 - Marcos Custódio
Votos de congratulações ao conceituado e respeitável Pastor Cícero Roberto Balbino e sua estimada esposa
Nadia Fuentes Balbino, que se encontra há 3 anos à frente da condução dos trabalhos da Igreja Evangélica
Assembleia de Deus - Belém, extensivos a todos os membros. Situada na Rua Wasvaldo Fontana, nº 194 Bairro Vila Nova. Receba nosso reconhecimento pelo cuidado, zelo e amor com que tem servido à Igreja,
resgatando vidas para Jesus Cristo e realizando um maravilhoso trabalho na direção do rebanho. Nossa
consideração, parabéns e que Deus os abençoe!

REQUERIMENTO Nº 355/2020 - Marcos Rezende
Votos de congratulações para com a Sra. Mayara Peres Moraes Meira, qualificada proprietária da empresa
“Laços Personalizados – Cheia de Charme” , uma das coordenadoras fundadoras do grupo “Mulheres
Empreendedoras”. Mayara trabalha desde 2015, confeccionando e comercializando laços de diferentes tipos,
todos muito bonitos e encantadores feitos manualmente com muita experiência e técnica e, em 2017
juntamente com a também coordenadora Sra. Lilian Gallina, criaram importante grupo, que hoje conta com
aproximadamente 40 artesãs cadastradas, como forma de impulsionar projetos femininos em diversos
âmbitos. Nossos sinceros votos de parabéns e sucesso!

REQUERIMENTO Nº 410/2020 - Professora Daniela
Votos efusivos de congratulações à respeitável “Distribuidora BEGPET”, em nome de seu proprietário Sr.
Antonio José Bedani, extensivos aos seus colaboradores. A empresa há 13 anos trabalha com distribuição de
produtos pet, tendo como objetivo principal o respeito e o compromisso com seus clientes, fornecedores e
funcionários. Estabelecida à Rua Pedro Martins Parra n.º 180, no Jardim Santa Antonieta, a empresa possui
produtos altamente qualificados com preço justo, além de apoio e suporte, fazendo com que a rotina dos
bichinhos ganha mais qualidade e conforto com os produtos da Begpet. Nossos votos de muito sucesso e
prosperidade!

REQUERIMENTO Nº 416/2020 - Delegado Wilson Damasceno
Votos efusivos de congratulações à belíssima e concorrida ‘FESTA NA ROÇA’, em sua 1ª Edição Marília e a
3ª do Circuito Intermunicipal, realizada dia 08 de março de 2.020, no ambiente acolhedor do Sítio Olho
D'Água, em Padre Nóbrega - Marília. Sob a brilhante coordenação da criativa e entusiasta Dona Santina
Bonini Pardo e seus filhos Renata, Victor e Júlio César, produtores e expositores, que ofereceram em meio a
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exuberante natureza: produtos do campo, comidas caipiras, saladas e massas, churrasco, bolos e doces,
sucos, bebidas e chopp natural zero grau, além de artesanatos e espaço saúde. Sobre a planície de relva, o
florir dos campos e a paz tão desejada, desponta o encanto do Turismo Rural. FESTA NA ROÇA - Evento
inesquecível - que faz brotar lágrimas, em nossos OLHOS D'ÁGUA! Dignos de Bênçãos! Saúde e Paz!

REQUERIMENTO Nº 425/2020 - Albuquerque
Votos de congratulações para com os cursos de Design de Moda e Moda, do campus da FAIP de Marília, em
nome de sua Coordenadora - a renomada Profª Especialista Beatriz Santana, que juntamente com demais
docentes da área e em parceria com a ACIM - Associação Comercial e Industrial de Marília realizarão
workshop de Vitrinismo, importante evento que busca o aperfeiçoamento e inovação em vitrinismo, trazendo a
discussão de importantes conceitos: empoderamento nas vendas, consultoria de estilo, organização de ponto
de venda, compras assertivas, visual merchandising e direcionamento de tendências outono/inverno 20 e
primavera/verão 21; contribuindo para potencializar as vendas no comércio em nossa região. Nosso
reconhecimento e homenagens!

REQUERIMENTO Nº 412/2020 - Marcos Custódio
Votos de congratulações ao Pastor William Avelino e sua estimada esposa Cristina Avelino, Pastor Presidente
da Assembleia de Deus – Ministério Perus de Marília e região, atualmente à frente dos trabalhos da sede da
Igreja e extensivos a todos os membros do abençoado Ministério, situado na Rua Maciel Parente, nº 460 Bairro Monte Castelo. Nosso reconhecimento pelo cuidado, zelo e amor com que tem servido à Igreja, sempre
se dedicando para que a graça se torne realidade no resgate de vidas. Receba nossa consideração, parabéns
e que Deus o abençoe!

REQUERIMENTO Nº 422/2020 - Marcos Rezende
Votos de congratulações à Sra. Lorís Maria Mauad Amorim - proprietária da empresa “Lorís Semijóias” e uma
das participantes do grupo “Mulheres Empreendedoras”. Desde Janeiro de 2017 Lorís trabalha com venda de
semijóias antialérgicas atendendo a empresas e também a domicílio, com diversos modelos e produtos
modernos, de qualidade, antialérgicos, de excelente qualidade e garantia, que dão um toque de bom gosto e
elegância. Nossos sinceros votos de parabéns e sucesso!

REQUERIMENTO Nº 413/2020 - Professora Daniela
Votos de congratulações para o competente psicólogo Bruno Gava de Azevedo, pelo excelente
profissionalismo e atenção para com os pacientes, proporcionando maior independência e melhor qualidade
de vida, com comprometimento, dedicação e profissionalismo, atuando na área há 5 anos, o psicólogo atende
na ‘Clínica Insight’, localizada à Rua Carlos Botelho, nº 693 – Jardim Maria Izabel. Nosso reconhecimento e
valorização a esse importante profissional. Votos de muito sucesso e prosperidade!

REQUERIMENTO Nº 418/2020 - Delegado Wilson Damasceno
Votos efusivos de congratulações ao mais querido e frequentado ‘BAR DO DONELSO’, ponto típico para
acolher amigos e familiares assíduos que ao longo de quase 30 anos gravaram uma bela história. Em
localização privilegiada e prédio pitoresco, o BAR DO DONELSO, serve em estilo peculiar e atendimento
cativante, salgados deliciosos, frango assado, e o "incomparável" torresmo à moda da casa, inclusive com
embalagem para viagem, variadas bebidas e a cerveja zero grau. E no ambiente familiar e aconchegante,
segue leve, solta e sadia, a descontração que se tornou o ponto alto de um vínculo inseparável. BAR DO
DONELSO - trabalhando bem em família, para servir amigos e famílias de bem! Dignos de Bênçãos! Saúde e
Paz!

REQUERIMENTOS SUJEITOS A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
REQUERIMENTO Nº 344/2020 - Cícero do Ceasa
Solicitando ao Prefeito Municipal - Sr. Daniel Alonso, após consultado o setor competente, informar a esta
Casa de Leis, sobre a possibilidade de executar melhorias na calçada da EMEI ‘Sambalelê’ e EMEI ‘Nossa
Senhora da Glória’ localizada entre a Rua Guararapes esquina com a Rua Antônio Moura, no bairro Jardim
Monte Castelo; haja vista que, esses problemas podem causar risco de quedas e acidentes para as crianças,
pais, funcionários e pessoas que passam pelo local.

REQUERIMENTO Nº 232/2020 - Danilo da Saúde
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MOÇÃO DE APOIO à família Mesquita Serva pela construção da ‘Quarta Torre’ do Hospital Beneficente
UNIMAR (Hospital de Oncologia), ampliando o atendimento aos pacientes de Marília e região;
especificamente, voltado àqueles que tem necessidade de realizar tratamentos oncológicos, integrada à
estrutura já existente - um sólido conjunto de unidades de saúde que já fornece assistência integral,
humanizada, de qualidade e resolutiva.

REQUERIMENTO Nº 319/2020 - Evandro Galete
Solicitando ao Prefeito Municipal – Sr. Daniel Alonso esclarecer os porquês do não cumprimento da Lei nº
8188/2018, que obriga a instalação completa de sistema de aproveitamento de energia solar nos novos
empreendimentos dos programas habitacionais populares do município de Marília que entrou em vigor em 11
de janeiro de 2018; uma vez que, até a presente data já foram entregue diversas casas neste sistema, sem
que no entanto, não ocorreu o cumprimento desta lei, de suma importância para diminuir despesas e
preservação no meio ambientei. Solicito ainda, informar quantas casas e apartamentos foram entregues após
entrada em vigor da lei e de quem é a responsabilidade pela fiscalização?

REQUERIMENTO Nº 322/2020 - João do Bar
Solicitando ao Sr. Prefeito Municipal – Sr. Daniel Alonso e ao Secretário Municipal - Sr Helter Rogério Bochi
informarem a esta Casa de leis sobre a falta de ‘álcool em gel’ em algumas escolas da rede municipal de
ensino (EMEF’S e EMEI’S); reclamação e reivindicação dos pais dos alunos, que se preocupam com o
contágio de doenças virais, pois o procedimento minimiza os riscos de infecções. Nosso objetivo é melhorar e
atender os problemas da população, principalmente nos ambientes escolares.

REQUERIMENTO Nº 310/2020 - Albuquerque
Solicitando ao Prefeito Municipal de Marília - Sr. Daniel Alonso, após consulta aos setores competentes,
informar a possibilidade de se proceder à implantação de um "sarjetão" na Rua Gildo Bonatto confluência com
a Rua Capitão Solomão - Bairro Jardim Planalto, Trata-se de importante via viário, com grande fluxo de
veículos, haja vista que, no mencionado cruzamento transitam veículos pesados, tais como: caminhões,
observa-se o asfalto ceder a cada dia, provocando buracos e desconforto aos usuários.

REQUERIMENTO Nº 368/2020 - José Luiz Queiroz
Solicitando ao Diretor Presidente da Emdurb - Empresa Municipal de Mobilidade Urbana de Marília, Sr.
Valdeci Fogaça, informar se atualmente o sistema de estacionamento rotativo - zona azul - está ativo, já que
em breve o sistema será informatizado mediante concessão pública. Em caso positivo, informar como está
funcionando e se há fiscalização. Solicitamos, ainda, informar quais áreas da cidade serão abrangidas pela
zona azul de acordo com o edital de licitação nº 019/2019, pois o documento aponta a disponibilização de
3.210 vagas de estacionamento, porém não menciona as regiões.

REQUERIMENTO Nº 386/2020 - Luiz Eduardo Nardi
Solicitando ao Prefeito Municipal - através dos setores competentes, informar quantos projetos foram
encaminhados aos governos Federal e Estadual, solicitando a construção de moradias para famílias de baixa
renda do nosso município.Tendo em vista a grande demanda de famílias que residem em comunidades em
nossa cidade e poderiam ser atendidas por um projeto de desfavelamento.

REQUERIMENTO Nº 265/2020 - Marcos Custódio
Solicitando ao Daem – Departamento de Água e Esgoto de Marília, através do setor competente, informar
sobre quando irá proceder à manutenção ou reconstrução do bueiro que dá escoamento a águas pluviais e
esgoto, com nivelamento adequado ao leito carroçável, existente na Rua Kintaro Mitsuka, mais precisamente
em frente ao número 751 - Bairro Santa Paula; haja vista o mau cheiro exalado no local, além do perigo para
o trânsito e pedestres que por ali transitam.

REQUERIMENTO Nº 389/2020 - Marcos Rezende
Solicitando ao Senhor Prefeito Municipal de Marília –Daniel Alonso e ao Secretário Municipal da Saúde – Sr.
Cássio Luiz Pinto Júnior, informarem a possibilidade de constituição do Comitê Intersetorial da Política
Municipal para o uso medicinal da Cannabis.

REQUERIMENTO Nº 390/2020 - Marcos Rezende
Solicitando ao Senhor Prefeito Municipal de Marília – Daniel Alonso, ao Secretário Municipal da Saúde –
Cássio Luiz Pinto Júnior e ao Secretário Municipal de Planejamento Urbano – José Antônio de Almeida
informarem da possibilidade de realizar contratações para repor o quadro de funcionários, em caráter de
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urgência e também a realização de reforma e melhorias do Pronto Atendimento Sul “Sinara Mesquita Serva”.

REQUERIMENTO Nº 435/2020 - Marcos Rezende
Solicitando a convocação de uma audiência pública para o dia 18 de Junho com a participação das agências
bancárias: Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Sicredi, Bradesco e Banco Daycoval, e
também do Secretário Municipal da Fazenda – Sr. Levi Gomes, visando promover a discussão sobre a
suspensão da cobrança de empréstimos consignados de servidores públicos ativos, inativos e pensionistas da
Administração Direta e Indireta do Município de Marília, em decorrência de problemas financeiros provocados
pela pandemia do novo coronavírus.

REQUERIMENTO Nº 291/2020 - Mário Coraíni Júnior
Solicitando ao Prefeito Municipal - Sr. Daniel Alonso juntamente com o Diretor Presidente da EMDURB - Sr.
Valdeci Fogaça de Oliveira, reiterando o Requerimento protocolizado sob nº 370/2019 (segue cópia),
informarem da possibilidade do desenvolvimento de estudos com a finalidade da instalação de um semáforo,
necessário na esquina da Avenida Pedro de Toledo na confluência com a Rua Inconfidência, no bairro
Palmital. Em razão do grande fluxo de veículos e pessoas que transitam pelo local, principalmente em
horários de maior movimento. Importante ressaltar que esta é uma reivindicação antiga de moradores que
residem nas adjacências deste local e que usam esta via diariamente.

REQUERIMENTO Nº 376/2020 - Maurício Roberto
Solicitando ao Prefeito Municipal Daniel Alonso informar a esta Casa de Leis a viabilidade de proceder uma
ação conjunta com as equipes da CODEMAR, DAEM, EMDURB, Secretaria de Obras Públicas e Secretaria
de Meio Ambiente e Limpeza Pública, a fim de realizarem melhorias nos Bairros: Altos do Palmital, Conjunto
Residencial Alcir Raineri e Conjunto Residencial Luiz Egydio de Cerqueira César, na Zona Norte de nosso
município, haja vista da necessidade e uma operação tapa buracos em todas as vias que se encontram com
muitos buracos de diversas naturezas e proporções, mato alto, muito lixo depositado em terrenos públicos,
falta de passeio público e outras solicitações conforme elencadas nas considerações.

REQUERIMENTO Nº 325/2020 - Professora Daniela
Solicitando ao Prefeito Municipal, Daniel Alonso, e ao diretor do Departamento Municipal de Habitação,
Odracyr Capponi, informações sobre o programa de Moradia Popular em Marília e ações para o
desfavelamento em todas as regiões da nossa cidade, ambas iniciativas com possibilidades de convênios e
parcerias com a CDHU, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano.

REQUERIMENTO Nº 329/2020 - Delegado Wilson Damasceno
Solicitando ao Prefeito Municipal de Marília, Daniel Alonso e ao Diretor Presidente da EMDURB – Empresa de
Mobilidade Urbana de Marília, o encaminhamento no prazo de 15 dias, nos termos da Lei Orgânica Artigo 16,
Inciso XXII, c.c. Artigo 68, Inciso VIII, bem como de acordo com o disposto na Lei nº 12.527/2011 (Lei de
Acesso à Informação – LAI), cópia completa do processo de licitação versando sobre ‘Zona Azul Estacionamento Rotativo de Veículos Automotores’, neste Município de Marília; bem como, informar quais
providências efetivamente empreendidas para solucionar o caos instalado na área central de Marília, que
prejudica comerciantes e consumidores, decorrente da ineficiência deste sistema, sob a responsabilidade da
mencionada empresa pública.

REQUERIMENTO Nº 381/2020 - Cícero do Ceasa
Solicitando ao Prefeito Municipal – Sr. Daniel Alonso juntamente com a EMDURB, proceder melhorias de
acesso à DRS IX – MEDEX, Secretaria Estadual da Saúde, sito à Rua 15 de Novembro, nº 1151, tais como
sinalização do solo, mais estacionamento para deficientes e para idosos e faixas de pedestres; haja vista que,
os usuários, sempre em grande número, encontram dificuldades de acesso mais tranquilo e seguro às
dependências deste órgão.

REQUERIMENTO Nº 374/2020 - Danilo da Saúde
Moção de apoio à Sra. Fernanda Redondo Peixoto, que por muitos anos tem auxiliado de forma voluntária, os
pacientes com graves enfermidades e seus familiares, que necessitam do tratamento médico com a cannabis
medicinal, bem como tem participado e apoiado as entidades que amparam essas famílias, em especial a
Associação Anjos Guerreiros e Maléli – Associação Canábica em Defesa da Vida, disponibilizando seus
conhecimentos técnicos no cultivo e extração de medicamentos à base de Canabidiol.

REQUERIMENTO Nº 320/2020 - Evandro Galete
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Solicitando ao Prefeito municipal – Sr. Daniel Alonso, informar a esta Casa para quando estão previstas as
obras de reforma e ampliação da EMEF ‘Prof.Geralda Vilardi’, localizada na Rua Amador Bueno; haja vista
que, com aumento do número de casas populares na região, há o consequente aumento da procura por
vagas e o município precisa estar pronto para atender às demandas sociais.

REQUERIMENTO Nº 373/2020 - João do Bar
Solicitando ao Sr. Prefeito municipal - Daniel Alonso e ao Secretário de Obras Públicas – Sr. Hélcio Freire do
Carmo informarem a esta Casa de leis sobre a possibilidade de promover a implantação de um ‘SARJETÃO’
necessário na Rua Alberto Nardi, próximo ao nº 10 – no Bairro César de Almeida, na Zona Norte; haja vista os
inúmeros pedidos dos moradores daquela região que sofrem com fortes chuvas e problemas causados pele
falta de escoamento correto das águas pluviais. Objetivamos melhorar a qualidade de vida aos moradores da
zona norte.

REQUERIMENTO Nº 323/2020 - Albuquerque
Solicitando ao Prefeito Daniel Alonso, informar sobre a possibilidade de se envidar esforços junto à Secretaria
de Obras Públicas, no sentido de se viabilizar o melhor caminho que abrangerá toda a extensão da estrada
vicinal que liga a SP 333 – altura do Km 302 - no trecho da Fazenda do Estado até Rodovia 153, já que a
mesma se encontra em péssimas condições de trafegabilidade, causando acidentes e muitos transtornos
àqueles que trafegam por importante rodovia; principalmente, no que tange ao escoamento de produtos
agrícolas. Ressaltamos que, de imediato, faz-se necessário que sejam providenciados reparos no leito
carroçável, que demonstra sinais graves quanto à sua utilização. A comunidade aguarda uma intervenção
urgente, de forma a garantir a segurança de quem circula por importante vicinal.

REQUERIMENTO Nº 433/2020 - José Luiz Queiroz
Solicitando solicitando ao Presidente do Daem - Departamento de Água e Esgoto de Marília - André Feriolli,
fornecer o ‘Balanço Orçamentário’ referente ao período de 01/01/2019 a 31/12/2019, bem como os
Balancetes referentes mensais referentes ao 1º quadrimestre de 2020; apontando, de forma discriminada
todas as receitas e despesas em ambos os períodos. Ainda, informar se existem estudos em andamento que
visem a captação de luz solar, para transformá-la em energia para abastecimento das bombas de água,
atendendo à necessidade de abastecimento de água no município.

REQUERIMENTO Nº 388/2020 - Luiz Eduardo Nardi
Solicitando ao Prefeito Municipal, através dos setores competentes, informar quantos casos de tuberculose
existem em nosso município e em quais regiões, e o que está sendo feito, em âmbito municipal, para resolver
este problema que preocupa todas as famílias de nossa cidade. Ressalta-se que a tuberculose é a doença
infecciosa que mais mata no mundo, responsável por 1,8 milhão de mortes em 2015. O Dia Mundial de
Combate à Tuberculose foi definido em data de 24 de março pela OMS, e tem como objetivo alertar a
população sobre a gravidade da doença, a importância de aderir e completar o tratamento.

REQUERIMENTO Nº 361/2020 - Marcos Custódio
Solicitando ao Prefeito Municipal informar a esta Casa quando se dará a execução dos serviços de capinação
e limpeza, tão necessários na USF – Aniz Badra , localizada à Rua Urias Avelino de Moraes, - Bairro Cesar
de Almeida; pois o local encontra-se com aparência de abandono, com crescimento exagerado do mato,
contribuindo para a proliferação de insetos nocivos à saúde e causando desconforto aos munícipes e
usuários, que necessitam serem atendidos por aquela unidade de saúde. Solicitamos também informar a esta
Casa, se mencionado imóvel é pertencente à municipalidade ou de propriedade privada.

REQUERIMENTO Nº 358/2020 - Mário Coraíni Júnior
Solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Daniel Alonso e ao Secretário de Obras Sr. Hélcio Freire do Carmo para
que informem esta Casa de Leis e aos munícipes de Marília, sobre o cronograma e prazos de finalização das
obras de reforma do prédio que abriga o Museu de Paleontologia de Marília; tendo em vista a necessidade
urgente de reabertura deste importante equipamento turístico para a comunidade local e também para
visitantes. Há que se considerar que, tais obras já se arrastam por tempo demasiado.

REQUERIMENTO Nº 377/2020 - Maurício Roberto
Solicitando ao Prefeito Municipal, juntamente com o Secretário Municipal de Planejamento Urbano - Sr. José
Antonio de Almeida, o Secretário Municipal de Obras Públicas - Hélcio Freire do Carmo e Diretor Presidente
da CODEMAR - Claudirlei Santiago Domingues, encaminharem a esta Casa de Leis, dentro do prezo legal,
informações sobre quais vias de nosso município receberam pavimentação asfáltica e quais vias receberam
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recapeamento asfáltico e o montante gasto até a presente data; haja vista que, segundo noticiado pela mídia
em 19 de janeiro de 2020,o atual governo já teria executado, por meio da CODEMAR, pavimentação e recape
em mais de 50 (cinquenta) ruas de nosso município. Solicitamos informando ainda, qual o cronograma de
execução de serviços e quais ruas que ainda receberão pavimentação e recapeamento.

REQUERIMENTO Nº 356/2020 - Professora Daniela
Solicitando ao Prefeito Municipal – Sr. Daniel Alonso , de modo reiterado, informar a esta Casa de Leis, para
quando estão previstas as melhorias e reformas estruturais necessárias no CEMESC - Centro Municipal
Educacional ‘Francisco de Assis Nascimento’, localizado no bairro Nova Marília, na zona Sul de nossa cidade.
O local encontra-se em condições precárias, refletindo total abandono e descaso e atualmente não oferece
nenhuma segurança para a utilização da população.

REQUERIMENTO Nº 378/2020 - Delegado Wilson Damasceno
Solicitando ao Prefeito Municipal de Marília - Daniel Alonso, e Secretário do Meio Ambiente e Limpeza
Pública, o encaminhamento de cópia das notificações e autuações dos respectivos lançamentos das multas,
no cadastro imobiliário do contribuinte proprietário de quatro lotes (terrenos), localizados na Rua Dr. Joaquim
de Abreu Sampaio Vidal, entre as Ruas Guerino Cavalieri e Antonio Carlos de Andrade e Silva, no Bairro
Cavalieri II; uma vez que, neste trecho inexiste o cumprimento à Lei deste Município de Marília, conforme o
Código de Posturas do Município de Marília, na Lei Complementar nº 13, de 13/01/1992, Sessão IV, dos
‘Muros e Passeios’ no Art. 27 e Art. 28, e ainda, conforme especificações do Código de Obras do Município,
onde o proprietário fica obrigado a construir muros e calçamento do passeio público.

REQUERIMENTO Nº 446/2020 - Cícero do Ceasa
Solicitando a convocação de uma sessão secreta, com a finalidade de apreciar Projeto de Decreto Legislativo,
após a próxima Sessão Ordinária, dispondo sobre a concessão de um título honorífico.

REQUERIMENTO Nº 424/2020 - Danilo da Saúde
Solicitando ao Prefeito Daniel Alonso, providências urgentes para o cancelamento da cobrança do IPTU dos
aposentados, pensionistas, idosos acima de 60 anos e pessoas portadoras de deficiência física ou mental,
que foram surpreendidos com a chegada do carnê para pagamento do imposto este ano, mesmo cumprindo
todos os requisitos legais para isenção. Diversas pessoas que sempre foram isentas do pagamento do IPTU
estão sendo obrigadas a pagar o imposto mesmo estando amparadas por lei complementar que isenta o
pagamento. Em momento econômico de crise, essa cobrança está atingindo e sacrificando centenas de
famílias que sobrevivem mês a mês com muitas dificuldades. Ainda, solicito o número exato de imóveis que
foram tributados este ano e que tinham direito a este beneficio nos últimos exercícios.

REQUERIMENTO Nº 408/2020 - Evandro Galete
Solicitando ao Diretor Presidente Emdurb – Sr. Valdeci Fogaça de Oliveira, após a realização de estudos
informar da possibilidade de isentar os taxistas das ‘taxas de alvará’ de estacionamento e alvará de
funcionamento; haja vista que, devido ao aumento dos casos de suspeita do corona vírus e em virtude das
pessoas evitarem aglomerações, inclusive por meio da utilização de transporte coletivo, possam praticar
descontos para seus clientes em suas corridas – barateando-as; pois acabam ficando em desvantagem com
mercado de motoristas de aplicativos. Outrossim, solicitamos enviar relatório de arrecadação com motoristas
de aplicativos e se possível, relacionar taxas praticadas.

REQUERIMENTO Nº 403/2020 - João do Bar
Solicitando ao Prefeito Municipal – Sr. Daniel Alonso após contatos com a Secretaria competente informar a
esta Casa de leis da possibilidade pela Prefeitura e empresa Concessionária pelos Transportes Públicos de
Marília de proceder à implantação de pontos de ônibus, com o devido mobiliário urbano, coberturas e
assentos, em todas as vias públicas da cidade que possuam itinerário do transporte coletivo, principalmente
nos Zona Norte e demais bairros adjacentes; haja vista que os moradores sofrem há vários anos com as más
condições dos mesmos, sem coberturas, ficando sujeitos às intempéries.

REQUERIMENTO Nº 372/2020 - Albuquerque
Solicitando ao Prefeito Municipal – Sr. Daniel Alonso juntamente com o Secretário Municipal de Obras
Públicas – Sr. Hélcio Freire do Carmo, informarem a esta Casa a possibilidade de se realizar à implantação
de “sarjetão de concreto” necessário na confluência entre as ruas Salmourão confluência com a Gonçalves
Ledo - no bairro Prolongamento Palmital; haja vista que, que a grande quantidade de água que escorre neste
local prejudica o trânsito, danifica a via e causa danos aos veículos.
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REQUERIMENTO Nº 434/2020 - José Luiz Queiroz
Solicitando ao Prefeito Municipal - Sr. Daniel Alonso, após consulta ao setor competente informar as
providências tomadas a fim de retomar a licitação para a reforma da Praça Maria Izabel, tendo em vista que
os serviços custarão cerca de R$ 4,1 milhões e que os recursos são provenientes do Fundo de Financiamento
à Infraestrutura e ao Saneamento (FINISA); bem como, informar se há prazo para a utilização da verba e
quais obras deverão ser feitas na Praça.

REQUERIMENTO Nº 409/2020 - Luiz Eduardo Nardi
Solicitando ao Secretário da Segurança Pública do estado de São Paulo general da reserva João Camilo
Pires de Campos, envidar esforços e informar da possibilidade de se instalar uma base da Polícia Militar no
Bairro Maracá, em Marília. Esta região da cidade teve um crescimento muito expressivo nos últimos três anos,
nos Bairros Maraca, Residencial Montana, Núcleo Habitacional Marina Moretti e Jardim Trieste Cavichioli três importantes bairros que contam atualmente com uma população aproximada de 18.000 mil pessoas,
totalmente desprovidos de um sistema de segurança; as rondas são realizadas por policiais de outras regiões
da cidade. Infelizmente, verifica-se que tráfico de drogas e pequenos furtos têm aumentado significativamente
nos últimos meses e a população reclama uma solução mais drástica.

REQUERIMENTO Nº 404/2020 - Marcos Custódio
Solicitando ao Diretor-Presidente da EMDURB - Empresa Municipal de Mobilidade Urbana de Marília, informar
a esta Casa sobre possibilidade de estabelecer “mão única” no sentido de direção da Rua Aurora Ramos
Matos, principalmente no trecho em frente ao Colégio ‘Água Viva’, localizado no Bairro Jardim Itaipu. Como já
ocorre nas vias dos principais centros educacionais do município de Marília. O 'sentido mão-dupla' não é
suportado mais pela via em questão, encontrando-se sobrecarregado, em virtude da quantidade de veículos
envolvidos diretamente com transporte, embarque e desembarque dos alunos.

REQUERIMENTO Nº 407/2020 - Mário Coraíni Júnior
Solicitando ao Prefeito Municipal e ao Secretário de Obras e Planejamento Sr. Hélcio Freire de Carmo
solicitando urgentes providências quanto à fiscalização e correção dos serviços que estão sendo executados
para instalação de rampas de acessibilidade e piso podo tátil na área central da cidade. O que estamos
observando é um serviço sem qualidade técnica e que deixa “remendos” nas calçadas após a instalação dos
pisos, fazendo-se o arremate com massa de cimento e com péssimo acabamento. A obra se faz necessária
desde que seja executada corretamente. Solicita-se ainda, que sejam encaminhadas a este Vereador cópias
completas do edital de aquisição do piso ‘podotátil’ e rampas de acessibilidade que foram usados; bem como,
cópias do edital de contrato firmado com a empresa que está realizando a referida obra.

REQUERIMENTO Nº 414/2020 - Professora Daniela
Solicitando ao Prefeito Municipal - Senhor Daniel Alonso, reiterando o requerimento n.º 758/2019, informar a
esta Casa de Leis, a possibilidade de proceder a reforma e ampliação do Centro Comunitário do Jardim
Marajó, na zona Sul da cidade; sendo que, após a reforma e ampliação o espaço poderá abrigar ações da
USF (Unidade de Saúde da Família) Santa Paula/Marajó e projetos sociais voltados às pessoas em situação
de vulnerabilidade social, além do que, a comunidade contará com um local apropriado para uso da própria
população da região. Solicitamos ainda, a implantação de uma Academia ao Ar Livre, em área anexa ao
referido Centro Comunitário, atendendo antiga reivindicação dos moradores daquela região.

REQUERIMENTO Nº 415/2020 - Delegado Wilson Damasceno
Solicitando ao Prefeito Municipal – Sr. Daniel Alonso, de forma reiterada e conforme requerimentos anteriores
já encaminhados por esta Casa, reiterando o Requerimento nº 566/2019 (segue cópia), que por sua vez, já
reiterava requerimentos protocolizados sob nºs 1.782/2016 e 1.113/2018, informar a esta Casa se há
possibilidade de incluir no cronograma de recapeamento toda a extensão da Rua Taquaritinga, no Bairro Alto
Cafezal, haja vista que essa via se encontra muito desgastada, com muitos remendos e depressões na
camada asfáltica.

Marcos Rezende
Presidente
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