Câmara Municipal de Marília
Estado de São Paulo

133ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 19ª LEGISLATURA, EM 15 DE JUNHO DE 2020
(Pauta das Matérias do Expediente)

INDICAÇÕES
INDICAÇÃO Nº 555/2020 - Albuquerque
Sugerindo ao Prefeito Municipal através do setor competente providências para dar continuidade na
construção do calçamento em uma área pertencente à municipalidade, localizada na Rua Hermes da
Fonseca, confluência com a Rua Edmond Atallah, no Bairro Palmital Prolongamento; atendendo pedidos dos
moradores da região.

INDICAÇÃO Nº 556/2020 - Luiz Eduardo Nardi
Sugerindo à CODEMAR que proceda a operação tapa buracos, na Rua Dr. Arnaldo de Toledo Barros,
localizada no bairro Jardim Santa Antonieta,em toda a sua extensão; haja vista as péssimas condições em
que se encontra, preocupando sobremaneira a população da região.

INDICAÇÃO Nº 557/2020 - Albuquerque
Sugerindo à EMDURB que efetue a instalação de um redutor de velocidade do tipo 'lombada' na Avenida
Sigismundo Nunes de Oliveira, nas proximidades do condomínio 'Terra Nova' e da rotatória - sentido
bairro/centro, no Bairro Altos do Palmital; haja vista que muitos motoristas desenvolvem velocidade acima do
permitido por Lei, favorecendo o risco de acidentes.

INDICAÇÃO Nº 558/2020 - Albuquerque
Sugerindo ao Prefeito Municipal através do setor competente que efetue a construção de calçada e
alambrado em um terreno pertencente à municipalidade, localizado na Rua Amando de Oliveira Rocha Filho,
confluência com as Ruas Queiroz e 16 de Setembro, no Bairro Palmital Prolongamento; haja vista que em
face da não existência de um calçamento os pedestres são obrigados a trafegarem pelo leito carroçável,
favorecendo o risco de acidentes.

INDICAÇÃO Nº 559/2020 - Albuquerque
Sugerindo ao Prefeito Municipal através do competente setor realizar as obras de reforma, visando a
recuperação do 'Centro Comunitário', localizado na Rua Pedro Laureano, no Bairro Jardim David Leuder
Pereira Alves; haja vista que o mesmo tornou-se ponto de usuários de drogas e criadouro de animais
peçonhentos devido ao abandono em que se encontra, necessitando desta melhoria urgentemente.

INDICAÇÃO Nº 560/2020 - Albuquerque
Sugerindo ao Prefeito Municipal que ultime esforços junto à AMTU - Associação Marilense de Transporte
Urbano para que adote providências junto a quem de direito, em caráter de urgência, ainda neste ano de
2020, para solucionar os problemas do ponto de parada do ônibus na Rua Gaspar de Lemos, nº 1.481, nas
proximidades de uma Escola Estadual, no Bairro Palmital, procedendo à implantação de cobertura e
assentos, minimizando desta forma, o sofrimento dos usuários do transporte coletivo urbano.

INDICAÇÃO Nº 561/2020 - Albuquerque
Sugerindo ao Prefeito Municipal através do competente setor realizar as obras de reforma, visando a
recuperação do Poliesportivo 'Otaviano Dias Bastos', localizado na Rua Abrão Pedro Badiz, no Bairro Jardim
Continental; haja vista que atualmente o centro esportivo tornou-se ponto de usuários de drogas devido ao
abandono em que se encontra, necessitando de uma reforma total.

INDICAÇÃO Nº 562/2020 - Marcos Rezende
Sugerindo ao Prefeito Municipal de Marília - Sr. Daniel Alonso, determinar ao setor competente que seja
efetuada a poda da árvore localizada na Rua Tomé de Souza, defronte ao número 191 – Bairro Jardim Maria
Marta.

INDICAÇÃO Nº 563/2020 - Marcos Rezende
Sugerindo ao Diretor-Presidente da CODEMAR - Companhia de Desenvolvimento Econômico de Marília,
determinar ao setor competente que seja efetuada a operação tapa-buracos na Rua Ednan Manzano,
defronte ao número 25 – Nova Marília.
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INDICAÇÃO Nº 564/2020 - Cícero do Ceasa
Sugerindo à CODEMAR que proceda com o recapeamento em toda a extensão da Avenida São Vicente, no
Bairro Banzato; uma vez o mau estado de conservação em que se encontra o piso asfáltico, com muitos
buracos, situação que causa danos aos veículos e risco iminente de acidentes.

INDICAÇÃO Nº 565/2020 - Cícero do Ceasa
Sugerindo à EMDURB que realize estudos para a melhorias no 'semáforo' localizado na Avenida João
Ramalho, confluência com a Rua Antônio Pereira da Silva, no Bairro Hípica Paulista, mais precisamente
sentido a UPA da Zona Sul; haja vista o intenso fluxo de veículos e pedestres no referido trecho, oferecendo
sérios riscos de acidentes e atropelamentos.

INDICAÇÃO Nº 566/2020 - Cícero do Ceasa
Sugerindo à CODEMAR que proceda com o recapeamento em toda a extensão da Avenida das Indústrias, no
Bairro Centro; uma vez o mau estado de conservação em que se encontra o piso asfáltico, com muitos
buracos, situação que causa danos aos veículos e risco iminente de acidentes.

INDICAÇÃO Nº 567/2020 - Cícero do Ceasa
Sugerindo à CODEMAR que proceda com o recapeamento em toda a extensão da Rua Arco Verde, no Bairro
Centro; haja vista que os constantes remendos das operações tapa buracos deixou a via com diversas
irregularidades e depressões, prejudicando o trânsito normal de veículos e o acesso de moradores que
residem em condomínios da região.

INDICAÇÃO Nº 568/2020 - Cícero do Ceasa
Sugerindo à CODEMAR que realize os reparos na camada asfáltica da Rua José Batista de Almeida
Sobrinho, nas proximidades do nº 1215, no bairro Jardim Santa Antonieta; haja vista a existência de buracos
no local, prejudicando o tráfego de veículos

INDICAÇÃO Nº 569/2020 - Cícero do Ceasa
Sugerindo à CODEMAR que realize os reparos na camada asfáltica da Rua Francisco Malta Cardoso, nas
proximidades do nº 520, no bairro Jardim Santa Antonieta; haja vista a existência de buracos no local,
causando transtornos aos motoristas que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 570/2020 - Evandro Galete
Sugerindo ao Diretor-Presidente da CODEMAR - Companhia de Desenvolvimento Econômico de Marília
sejam realizados estudos para se proceder ao recapeamento de algumas ‘ruas’ internas, que se encontram
em estado crítico no Cemitério da Saudade, visando facilitar o acesso dos familiares aos túmulos de seus
entes queridos.

INDICAÇÃO Nº 571/2020 - Luiz Eduardo Nardi
Sugerindo à CODEMAR que proceda a operação tapa buracos, na Rua Helena Sampaio Vidal, no bairro
Jardim Santa Antonieta, em toda a sua extensão; haja vista as péssimas condições em que se encontra.

INDICAÇÃO Nº 572/2020 - Marcos Custódio
Sugerindo à CODEMAR determinar ao setor competente, para que realize tapa buraco na Rua Carlos
Rodrigues de Oliveira, em toda extensão, Bairro Palmital, haja vista neste local haver muitos buracos,
causando transtornos aos munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 573/2020 - Marcos Custódio
Sugerindo ao Diretor-Presidente da CODEMAR determinar ao setor competente para que realize a operação
tapa buracos na Rua Afonso Pena, em toda extensão, Bairro, Palmital, haja vista neste local haver muitos
buracos, causando transtornos aos munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 574/2020 - Marcos Custódio
Sugerindo ao Diretor-Presidente da CODEMAR determinar ao setor competente, para que realize a operação
tapa buracos na Rua Lazarino Casadei, em toda extensão, Bairro Palmital, haja vista neste local haver muitos
buracos, causando transtornos aos munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 575/2020 - Marcos Custódio
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Sugerindo ao Diretor-Presidente da CODEMAR determinar ao setor competente, para que realize a operação
tapa buracos na Rua Francisco Martinelli, em toda extensão, Bairro Palmital, haja vista neste local haver
muitos buracos, causando transtornos aos munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 576/2020 - Delegado Wilson Damasceno
Sugerindo ao Prefeito Municipal, que acione o setor competente, no sentido de notificar o proprietário da
residência localizada na confluência entre as Ruas Dermânio da Silva Lima com a Rua Hermes da Fonseca no Bairro Palmital, para que realize com urgência a capinação e limpeza da mesma, e reparos do passeio
público; bem como construa a calçada e a mureta, de acordo com a lei em vigor.

INDICAÇÃO Nº 577/2020 - Delegado Wilson Damasceno
Sugerindo ao Prefeito Municipal, que acione o setor competente, no sentido de notificar o proprietário do
terreno localizado na Rua Dermânio da Silva Lima, no trecho localizado entre os nºs 259 e 287, para que
execute a capinação e limpeza do mesmo e do passeio público, com urgência, no Bairro Palmital.

INDICAÇÃO Nº 578/2020 - Delegado Wilson Damasceno
Sugerindo ao Prefeito Municipal, que acione o setor competente, no sentido de notificar com urgência o
proprietário do terreno, localizado na Rua Hermes da Fonseca, ao lado do nº 210, para que execute a
capinação e limpeza do mesmo e do passeio público, e construa a mureta como exige a Lei, no Bairro
Palmital.

INDICAÇÃO Nº 579/2020 - Delegado Wilson Damasceno
Sugerindo ao Prefeito Municipal, que acione o setor competente, no sentido de notificar com urgência, o
proprietário do terreno, localizado à Rua Hermes da Fonseca, ao lado do nº 260 - Bairro palmital, para que
execute a capinação e limpeza do mesmo e do passeio público, bem como, venha a construir a calçada e a
mureta, conforme Lei em vigor.

INDICAÇÃO Nº 580/2020 - Delegado Wilson Damasceno
Sugerindo ao Prefeito Municipal, que acione o setor competente, no sentido de notificar, o proprietário da
Residência, localizada à Rua Dermânio da Silva, nº 214, para que o mesmo realize a Capinação e Limpeza da
mesma, bem como do passeio público, desobstruindo, permitindo o trânsito de pedestre, no Bairro Palmital.

INDICAÇÃO Nº 581/2020 - Professora Daniela
Sugerindo ao DAEM e juntamente com a CODEMAR, que realizem os reparos em vazamento existente na
rede de água na rua Abdo Haddad Filho, próximo ao nº 631, no bairro Parque dos Ipês e após tais
procedimentos realizar a operação tapa buracos;haja vista os transtornos que vem causando aos moradores,
devido ao desperdício de água.

INDICAÇÃO Nº 582/2020 - Professora Daniela
Sugerindo ao DAEM e juntamente com a CODEMAR, que realize os reparos em vazamento existente na rede
de água na rua Manoel Izuperio da Silva, próximo ao nº 75, no bairro Jardim São Vicente de Paulo e após tais
procedimentos, realizar a operação tapa buracos; haja vista os transtornos que vem causando aos moradores
devido ao desperdício de água.

INDICAÇÃO Nº 583/2020 - Professora Daniela
Sugerindo ao DAEM, juntamente com a CODEMAR, que realizem os reparos em vazamento existente na
rede de água na rua Antonio Ramos esquina com a rua Manoel Izupério da Silva - no bairro Jardim São
Vicente de Paulo e, logo após, realizarem a operação tapa buracos; haja vista o transtorno que vem causando
aos moradores devido ao desperdício de água.

INDICAÇÃO Nº 584/2020 - Professora Daniela
Sugerindo ao DAEM, juntamente com a CODEMAR, que realizem os reparos em vazamento existente na
rede de água na rua Domingos Jorge Velho entre os nº 730 e 820, na confluência com a Avenida Tomé de
Souza, no bairro Vila Real e após realizar a operação tapa buracos; haja vista o transtorno que vem causando
aos moradores devido ao desperdício de água.

INDICAÇÃO Nº 585/2020 - Professora Daniela
Sugerindo ao DAEM e juntamente com a CODEMAR, que realizem os reparos em vazamento existente na
rede de água na rua Abraâo Pedro Badiz, próximo ao nº 250, no bairro Continental e logo após, realizarem a
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operação tapa buracos; haja vista os transtornos que vem causando aos moradores devido ao desperdício de
água.

INDICAÇÃO Nº 586/2020 - Professora Daniela
Sugerindo ao DAEM e juntamente com a CODEMAR, que realizem os reparos em vazamento existente na
rede de água na Rua Sebastião Mazalli, próximo ao nº 64, no bairro Teotônio Vilela e logo após, realizarem a
operação tapa buraco, haja vista o transtorno que vem causando aos moradores devido ao desperdício de
água.

INDICAÇÃO Nº 587/2020 - Maurício Roberto
Sugerindo ao Prefeito Municipal de Marília - Sr. Daniel Alonso, com a urgência possível que realize a limpeza
de terreno e construção de passeio público em terreno localizado na Rua Edmond Atallah, no trecho entre as
Ruas Hermes da Fonseca e Roque Montefusco, no Bairro Edson Jorge Junior; haja vista mato alto inclusive
avançando sobre o passeio público.

INDICAÇÃO Nº 588/2020 - Maurício Roberto
Sugerindo ao Prefeito Municipal de Marília - Sr. Daniel Alonso que determine ao setor competente para que
realize a capinação do passeio público localizado no entorno da EMEF Américo Capelozza, localizada entre
as Ruas Pacaembu e Quitéria Pereira, no bairro Jardim Lavínia, haja vista que o passeio, mesmo com
calçamento de concreto está tomado pelo mato, causando dificuldades aos pedestres e principalmente aos
alunos da escola.

INDICAÇÃO Nº 589/2020 - Maurício Roberto
Sugerindo ao Prefeito Municipal de Marília - Sr. Daniel Alonso, com a urgência possível, determinar ao setor
competente para que realize a construção de 'Passeio Público', localizado em terreno na Rua Amando de
Oliveira Rocha Filho, entre as Ruas Queiróz e Salvador Salgueiro, no Bairro Prof. José Augusto da Silva
Ribeiro; haja vista que, a situação do local obriga os pedestres a ingressar na via pública, principalmente os
usuários da USF 'Vila Barros', instalada nas proximidades.

INDICAÇÃO Nº 590/2020 - Maurício Roberto
Sugerindo ao Prefeito Municipal de Marília - Sr. Daniel Alonso, notificar os proprietários para proceder limpeza
de terreno e imóvel com construção inacabada, localizada na Rua Padre Francisco R. de Camargo, na
confluência com a Rua Gaspar de Lemos; haja o estado de abandono do local com acúmulo de lixo e
entulhos que colocam em risco os moradores da região.

INDICAÇÃO Nº 591/2020 - José Luiz Queiroz
Sugerindo ao Prefeito Municipal de Marília - Sr. Daniel Alonso, que contate o setor competente para tomada
de providências a fim de melhorar a iluminação do interior do Poliesportivo Octávio Barreto Prado (Tatá),
localizado na Avenida Durval de Menezes, uma vez que o prédio público encontra-se abandonado,
tornando-se ponto para práticas irregulares.

INDICAÇÃO Nº 592/2020 - José Luiz Queiroz
Sugerindo ao Prefeito Municipal de Marília - Sr. Daniel Alonso, a tomada de providências a fim de determinar
a construção de calçadas em diversos terrenos baldios localizados na Rua Hermes da Fonseca (Bairro Jardim
Lavínia).

INDICAÇÃO Nº 593/2020 - José Luiz Queiroz
Sugerindo ao Prefeito Municipal de Marília - Sr. Daniel Alonso, gestão junto ao setor competente para
proceder aos reparos de uma guia para deficientes visuais, recém implantada na esquina entre a Rua Bahia e
a Rua Carlos Gomes, pois a mesma já possui desnível e buracos.

INDICAÇÃO Nº 594/2020 - José Luiz Queiroz
Sugerindo ao Prefeito Municipal de Marília - Sr. Daniel Alonso, determinar ao setor competente para proceder
á limpeza de terrenos baldios localizados na Rua Claudinei Antônio Cabrini (Jardim Acapulco), pois o mato
invadiu a rua e tampou uma boca de lobo, atrapalhando a absorção das águas das chuvas.

INDICAÇÃO Nº 595/2020 - José Luiz Queiroz
Sugerindo ao Prefeito Municipal de Marília - Sr. Daniel Alonso, determinar ao setor competente a limpeza das
passarelas que ligam a pista de cooper da Avenida das Esmeraldas com a Rua Jesus Montolar, pois em seu
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entorno há grande quantidade de lixo.

INDICAÇÃO Nº 596/2020 - José Luiz Queiroz
Sugerindo ao Prefeito Municipal de Marília - Sr. Daniel Alonso, determinar ao setor competente a tomada de
providências a fim de determinar a limpeza de um terreno baldio localizado na esquina entre as Ruas João
Patrocínio de Araújo e Eugênio Pessine (Bairro Jardim Itaipú), haja vista que a sujeira tem incomodado a
vizinhança.

INDICAÇÃO Nº 597/2020 - Evandro Galete
Sugerindo ao Prefeito Municipal de Marília - Sr. Daniel Alonso, determinar ao setor competente que seja feito
rebaixamento de guias para cadeirantes a rua Rua Amador Bueno, nº 1085 (UBS 'Chico Mendes'); pois
pacientes atendidos estão com dificuldades para se locomover na própria Unidade de saúde.

INDICAÇÃO Nº 598/2020 - Evandro Galete
Sugerindo ao Prefeito Municipal de Marília - Sr. Daniel Alonso, determinar ao setor competente para que seja
feito construído um 'sarjetão' a Rua João Zaninotto esquina com Avenida João Ramalho, haja vista que a
inexistência deste dispositivo está causando transtornos aos moradores desta importante região.

INDICAÇÃO Nº 599/2020 - João do Bar
Sugerindo à CODEMAR determinar ao setor competente que realize a operação tapa buracos na rua Edson
Guilherme Varjão, localizada no bairro Jardim Renata, em toda a sua extensão; haja vista os enorme buracos
no local vem causando sérios transtornos aos moradores daquela importante região.

INDICAÇÃO Nº 600/2020 - João do Bar
Sugerindo à CODEMAR determinar ao setor competente que realize a operação tapa buracos na Rua Edward
Grecchi, em frente ao nº 429 - no bairro Parques das Primaveras; haja vista que enormes buracos no local
vem causando sérios transtornos aos moradores daquela região.

INDICAÇÃO Nº 601/2020 - João do Bar
Sugerindo à CODEMAR determinar ao setor competente que realize a operação tapa buracos na rua Arnaldo
Toledo de Barros, em toda sua extensão, localizada no bairro Jardim Santa Antonieta; haja vista a existência
de enormes buracos no local, que vem causando sérios transtornos aos moradores daquela região.

INDICAÇÃO Nº 602/2020 - João do Bar
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Leonel Benevides de Rezende, em
frente ao nº 1318, no bairro Santa Antonieta; haja vista o enorme buracos no local vem causando sérios
transtornos aos moradores daquela região.

INDICAÇÃO Nº 603/2020 - João do Bar
Sugerindo ao Prefeito Municipal de Marília - Sr. Daniel Alonso, determinar ao setor competente que realize a
substituição das lâmpadas na Rua Pedro Pucci, no bairro Parque das Primavera; haja vista que a falta de
iluminação do local vem trazido grande transtornos e insegurança os moradores daquela região.

INDICAÇÃO Nº 604/2020 - João do Bar
Sugerindo ao Prefeito Municipal de Marília - Sr. Daniel Alonso determinar ao setor competente que realize a
substituição das lâmpadas da Rua Antônio Spressão em toda sua extensão, no bairro Jardim Santa Antonieta;
haja vista que a falta de iluminação adequada no local tem trazido grandes transtornos e insegurança aos
moradores daquela região.

INDICAÇÃO Nº 605/2020 - Mário Coraíni Júnior
Sugerindo à CODEMAR, que realize a recuperação da camada asfáltica na Rua Euclídes da Cunha, próximo
ao nº 357, no Bairro Bassan, haja vista a existência de buraco no local, causando transtornos aos veículos
que trafegam pela referida via.

INDICAÇÃO Nº 606/2020 - Mário Coraíni Júnior
Sugerindo à CODEMAR a realização de uma operação tapa buracos em toda a extensão da Rua Dr. José
Coriolano de Carvalho, no Bairro Núcleo Habitacional Castelo Branco; haja vista a existência de inúmeros em
toda a extensão da referia via, que vem causando transtornos a todos os veículos que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 607/2020 - Mário Coraíni Júnior
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Sugerindo à CODEMAR, que realize a recuperação da camada asfáltica na Rua Antônio Polon, em frente ao
nº 181, no Bairro Vila Coimbra, haja vista a existência de buraco no local, causando transtornos aos veículos
que trafegam pela referida via.

INDICAÇÃO Nº 608/2020 - Marcos Custódio
Sugerindo ao Diretor-Presidente da CODEMAR determinar ao setor competente, para que realize tapa buraco
na Av. Hygino Muzzi Filho, em toda extensão, Bairro Jardim Acapulco; haja vista neste local haver muitos
buracos, causando transtornos aos munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 609/2020 - Evandro Galete
Sugerindo à CODEMAR determinar ao setor competente, para que realize a operação tapa buracos na
Avenida José Monteiro Violante, em toda extensão, localizada no Bairro Jardim Araxá; haja vista neste local
haver muitos buracos, causando transtornos aos munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 610/2020 - Marcos Custódio
Sugerindo ao ao Diretor-Presidente da CODEMAR determinar ao setor competente, para que realize a
operação tapa buracos, necessária na Rua Frei Raimundo Talhofer, em toda extensão - Bairro Jardim São
Gabriel; haja vista a existência de muitos buracos, causando transtornos aos munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 611/2020 - Evandro Galete
Sugerindo à CODEMAR determinar ao setor competente, para que realize tapa buraco na Rua Emilio Moretti,
em toda extensão, localizada no Bairro Jardim São Gabriel, haja vista neste local haver muitos buracos,
causando transtornos aos munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 612/2020 - Delegado Wilson Damasceno
Sugerindo à EMDURB que execute a pintura das guias e da faixa divisória (demarcação amarela) necessária
na confluência entre as Ruas José Clemente Pereira com a Rua Piracicaba, na conhecida "curva perigosa",
por onde trafegam veículos, vãs escolares e ônibus circular com fluxo acentuado e favorece o risco iminente
de acidentes, no Bairro Palmital.

INDICAÇÃO Nº 613/2020 - Luiz Eduardo Nardi
Sugerindo à CODEMAR que proceda a operação tapa buracos, necessária na Rua. Marcos Bortion - Bairro
Jardim Santa Antonieta, em toda a sua extensão; haja vista as péssimas condições em que se encontra.

INDICAÇÃO Nº 614/2020 - Luiz Eduardo Nardi
Sugerindo à CODEMAR que proceda a operação tapa buracos, na Rua.José Batista de Almeida Sobrinho bairro Jardim Santa Antonieta, em toda a sua extensão; haja vista as péssimas condições em que se
encontra, favorecendo a ocorrência de acidentes.

INDICAÇÃO Nº 615/2020 - Luiz Eduardo Nardi
Sugerindo à CODEMAR que proceda a operação tapa buracos, na Rua Bento de Abreu Filho - bairro Jardim
Santa Antonieta, em toda a sua extensão; haja vista as péssimas condições em que se encontra.

INDICAÇÃO Nº 616/2020 - Luiz Eduardo Nardi
Sugerindo à CODEMAR que proceda a operação tapa buracos na Avenida Eliezer Rocha, bairro Jardim Santa
Antonieta,em toda a sua extensão; haja vista as péssimas condições em que se encontra, causando
indignação da população do local.

INDICAÇÃO Nº 617/2020 - Maurício Roberto
Sugerindo ao Prefeito Municipal, através do setor competente que realize obras de pavimentação asfáltica na
Avenida Yusaburo Sasazaki, no trecho entre a Rua Pompeu Cesar e Avenida Étore Tiveron, localizadas no
Distrito Industrial Santo Barion, vias de acesso aos Residenciais Terra Verde e Campo Belo; haja vista que a
mesma encontra-se em precárias condições devido a falta de asfalto, situação que se agrava nas ocasiões de
chuvas, causando transtornos aos moradores e usuários das empresas instaladas na região.

INDICAÇÃO Nº 618/2020 - Marcos Rezende
Sugerindo ao Diretor-Presidente da CODEMAR seja realizado o recapeamento em toda extensão da Rua
Bento Carlos - Bairro Maria Izabel (aproximadamente dois quarteirões).

INDICAÇÃO Nº 619/2020 - Marcos Rezende
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Sugerindo ao Prefeito Municipal de Marília - Sr. Daniel Alonso, seja efetuada a limpeza e capinação da área
interna da Escola Estadual ‘Prof. Antônio Augusto Netto’ localizada na Rua Carlos Santilli, 245 – Parque São
Jorge.

INDICAÇÃO Nº 620/2020 - Marcos Rezende
Sugerindo ao Prefeito Municipal de Marília, Sr. Daniel Alonso, com a urgência possível seja efetuada a
limpeza e capinação do terreno localizado em toda extensão da Avenida José Guimarães Toni – bairro Jardim
América.

INDICAÇÃO Nº 621/2020 - Marcos Rezende
Sugerindo ao Prefeito Municipal de Marília, Sr. Daniel Alonso, com a urgência possível determinar ao setor
competente seja efetuada a construção da calçada no terreno localizado na Avenida José Guimarães Toni –
Bairro Jardim América.

REQUERIMENTOS QUE INDEPENDEM DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
REQUERIMENTO Nº 488/2020 - Albuquerque
Votos de profundo pesar pelo falecimento do estimado amigo - Coronel PM Adio Harada, aos 72 anos de
idade, ocorrido no último dia 07 de junho. Expressamos nossos sentimentos aos familiares e amigos.

REQUERIMENTO Nº 490/2020 - Marcos Rezende
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada Sra. Fukie Kuboki Kodama, aos 96 anos de idade,
ocorrido no último dia 08 de junho, em nossa cidade. Nossos sentimentos à família e amigos.

REQUERIMENTO Nº 487/2020 - Professora Daniela
Votos de profundo pesar pelo falecimento do estimado amigo Sr. João Vitor da Paz, aos 26 anos de idade,
ocorrido no último dia 07 de Junho em nossa cidade. Nossos sentimentos aos familiares e amigos!

REQUERIMENTO Nº 489/2020 - Albuquerque
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada Sra. TEREZA MARIA DE JESUS RIBEIRO, aos 84
anos de idade, ocorrido no último dia 07 de junho, em nossa cidade. Expressamos nossos sentimentos aos
familiares e amigos.

REQUERIMENTO Nº 491/2020 - Marcos Rezende
Votos de profundo pesar pelo falecimento de Namie Tam, aos 95 anos de idade, ocorrido no último dia 08 de
junho, em nossa cidade. Expressamos nossos sentimentos aos familiares e amigos.

REQUERIMENTO Nº 492/2020 - Marcos Rezende
Votos de profundo pesar pelo falecimento do estimado Sr. João Catarina Pereira, aos 62 anos de idade,
ocorrido no último dia 08 de junho, em nossa cidade. Expressamos nossos sentimentos aos familiares e
amigos.

REQUERIMENTO Nº 493/2020 - Marcos Rezende
Votos de profundo pesar pelo falecimento do estimado Sr. Armando Fagionato, aos 84 anos de idade,
ocorrido no último dia 08 de junho, em nossa cidade. Expressamos nossos sentimentos aos familiares e
amigos.

REQUERIMENTO Nº 494/2020 - Marcos Rezende
Votos de profundo pesar pelo falecimento do estimado Sr. Carlos César de Marco, aos 55 anos de idade,
ocorrido no último dia 09 de junho, em nossa cidade. Expressamos nossos sentimentos aos familiares e
amigos.

REQUERIMENTO Nº 495/2020 - Marcos Rezende
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada Sra. Ivanil Jardim, aos 70 anos de idade, ocorrido no
último dia 05 de junho, em nossa cidade. Expressamos nossos sentimentos aos familiares e amigos.

REQUERIMENTO Nº 496/2020 - Marcos Rezende
Votos de profundo pesar pelo falecimento do estimado Sr. Jurandir Zavariza, aos 69 anos de idade, ocorrido
no último dia 23 de maio, em nossa cidade. Expressamos nossos sentimentos aos familiares e amigos.
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REQUERIMENTO Nº 497/2020 - Marcos Rezende
Votos de profundo pesar pelo falecimento do estimado Sr. Edmar Valeta, aos 32 anos de idade, ocorrido no
último 09 de junho, em nossa cidade. Expressamos nossos sentimentos aos familiares e amigos.

REQUERIMENTOS SUJEITOS A VOTAÇÃO
REQUERIMENTO Nº 511/2020 - Evandro Galete
Votos de congratulações para com a digna Sra. Dilma Tieko Koga e Armando Ribeiro Filho - residentes no
sítio de Recreios Vila Bella em reconhecimentos aos relevantes serviços prestados para aquela comunidade,
verdadeiramente admirados e queridos por todos moradores que enaltece a luta por melhorias desta
comunidade. Nossos efusivos cumprimentos.

REQUERIMENTO Nº 481/2020 - Albuquerque
Votos de congratulações à exímia Tenente Coronel PM Márcia Cristina Cristal Gomes, que assumiu o
comando do 9º Batalhão de Polícia Militar do Interior, sediado em Marília, responsável pelo policiamento
ostensivo em 25 municípios. A qualificada Tenente vinha exercendo funções de Subcomandante no Comando
de Policiamento do Interior-10, na cidade de Araçatuba, om extremo profissionalismo e comprometimento com
as questões relacionadas à segurança pública. Expressamos os nossos mais sinceros votos de
agradecimento por sua dedicação e lhe desejamos muito sucesso nessa nova trajetória. Parabéns!

REQUERIMENTO Nº 512/2020 - Luiz Eduardo Nardi
Votos de congratulações para com a conceituada e aconchegante empresa - “Clínica Veterinária Cães &
Gatos", localizada à Rua Vinte e Um de Abril, 153 - Jardim Maria Izabel, em nome de seus proprietários, pela
amabilidade, presteza e nível elevado no atendimento, aliando produtos de referência e qualidade com preços
competitivos. As melhores rações, acessórios, vacinas, medicamentos, cortes de unhas e cirurgias em cães e
gatos. Nossos efusivos cumprimentos!

REQUERIMENTO Nº 405/2020 - Marcos Custódio
Votos de congratulações ao Pastor Wilson Trindade Preto e sua estimada esposa Sra. Isabel Alves Trindade,
pastor há 24 anos, desde 1996; que atualmente se encontra à frente dos trabalhos da Igreja Assembleia de
Deus – Belém. Votos extensivos a todos os membros do abençoado templo, situado na Rua Teodor Ferr, nº
71 - Bairro Jardim Bandeirantes. 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 423/2020 - Marcos Rezende
Votos de congratulações à Sra. Adriana Lima e Sra. Cláudia Proença - proprietárias da empresa “Chinelos de
Luxo ALM” e também participantes do grupo “Mulheres Empreendedoras”, priorizando a integração,
capacitação e troca de conhecimento entre mulheres que buscam o sucesso no próprio negócio. Desde 2015,
a empresa atua na confecção de chinelos personalizados, que são destaque por beleza, alta durabilidade e
preços bem acessíveis, além de procurar sempre satisfazer seus clientes com cada peça personalizada.
Nossos sinceros votos de parabéns e sucesso!

REQUERIMENTO Nº 498/2020 - Professora Daniela
Votos efusivos de congratulações à respeitável Escola de Música e Dança "MUSIC.ALL", em nome de seu
proprietário Sr. José Ulisses Borghi, extensivos aos seus alunos e professores. Renomada escola vem há 13
anos oferecendo aulas de violão, guitarra, baixo, viola, violino, bateria, teclado, piano, sanfona e outros tipos
de instrumentos, além de cursos de dança clássica, balé, jazz, dança de salão e dança do ventre.
Estabelecida à Rua São Jorge n.º 449 - no Jardim Hermínio Firmino Pollon, a escola possui uma ótima
estrutura, contando com estúdio com tratamento acústico e com os melhores equipamentos, sendo referência
no segmento. Parabéns. Nossos votos de muito sucesso e prosperidade!

REQUERIMENTO Nº 484/2020 - Delegado Wilson Damasceno
Votos efusivos de congratulações aos vocacionados policiais civís - Agente Policial Gustavo Felipe Morellatto
e Investigador de Polícia Sérgio Frigo, pelos gestos sublimes e dadivosos demonstrados no ímpeto de salvar
uma criança engasgado provavelmente por ingestão de leite, agindo com presteza e habilidades ímpares no
Plantão da Polícia Civil de Marília. Procurados que foram com pedido de escolta pelos pais e avó da criança
com um mês de vida, já roxeando por asfixia. Iluminados, enquanto Gustavo desbloqueava a garganta da
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criança com êxito, Sérgio agilizava o imprescindível o serviço do SAMU, para sem riscos levar o bebê ao
Hospital Materno Infantil, completando assim com chave de ouro a nobre atitude dos policiais Gustavo e
Sérgio. Orgulho e gratidão da população Mariliense à Polícia Civil, dignamente representada por estes
valorosos polícias. Dignos de Menção Honrosa e Bênçãos! Saúde e Paz!

REQUERIMENTO Nº 482/2020 - Albuquerque
Votos de congratulações para com o qualificado casal de empreendedores Luis Antonio Sabes e Osmari C. S.
Sabes, que em data de 5 de maio último, inauguraram na Rua São Luiz, nº 1162, a terceira loja da já famosa
GRIFE DAS CARNES - mais uma unidade da renomada CASA DE CARNES BOIZÃO. Nossos cumprimentos
aos empresários, que possuem tradição indiscutível, atuando no ramo de açougue há mais de 20 anos, com
votos de muito sucesso e realizações!

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 501/2020 - Marcos Rezende
Votos de congratulações ao Pastor Osvaldo Costa Machado e esposa Lazara Pereira da Silva Machado Pastor há 42 anos; 1 ano à frente dos trabalhos da Igreja Assembleia de Deus - Belém, extensivos a todos os
membros do abençoado templo, situado na Avenida Brasil, 95 - A, em Lácio. 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 nossas considerações e reconhecimento. Parabéns e que Deus o abençoe!

REQUERIMENTO Nº 499/2020 - Professora Daniela
Votos de congratulações à empresa ‘Chocolateria Brasileira’, na pessoa de seu gerente administrativo Senhor
Marcos Sakuno, extensivos aos seus colaboradores, pela excelência da produção, contemplando os
consumidores com produtos de altíssima qualidade, fabricados em Marília. A planta industrial, localizada no
distrito de Lácio (rua Harry Beretta, n.º 120), está em atividade desde 2017. A Chocolateria Brasileira, rede
franquia, pertence ao capacitado empresário Christian Guarisse Neugebauer, quinta geração da família
responsável pela 1ª fábrica de chocolates instalada do Brasil. Nossos votos de sucesso e prosperidade!

REQUERIMENTO Nº 485/2020 - Delegado Wilson Damasceno
Votos de congratulações à conceituada e tradicional Escola de Cabeleireiros WAL & EQUIPE, em nome de
seu Diretor e Proprietário WALDEIR CÂNDIDO DA SILVA; extensivos à seleta equipe de professores e
colaboradores, em reconhecimento aos bons serviços prestados à comunidade mariliense e regional. WAL &
EQUIPE, há 32 anos atua na profissionalização e aperfeiçoamento, primando por Cortes modernos,
Colorimetria, Barbeiro, Penteados, Maquiagem, Design de Sobrancelhas, Massagem e Depilação. WAL &
EQUIPE, cumpre brilhante papel social, em Escolas, Centro Pop, Lar de Idosos, Fundação Casa, Centros
Comunitários e outros do gênero. WAL & EQUIPE; profissionalizando e construindo o futuro dos sonhos!
Dignos de Bênçãos! Saúde e Paz!

REQUERIMENTOS SUJEITOS A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
REQUERIMENTO Nº 320/2020 - Evandro Galete
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
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falta de escoamento correto das águas pluviais. Objetivamos melhorar a qualidade de vida aos moradores da
zona norte.

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 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
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 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 507/2020 - Danilo da Saúde
Solicitando ao Prefeito Municipal, informar da possibilidade de se adotarem providências urgente para
instalação de redutor de velocidade (lombada) na Rua Urandi Damasceno, importante via de interligação dos
bairros Jardim Firenze I e II; tendo em vista o fluxo de veículos que transitam em velocidade acima da
permitida colocando em risco a integridade física dos pedestres e consequentemente, elevando a
possibilidade da ocorrência de graves acidentes nessa região. Buscamos desta forma, atender à reivindicação
dos moradores do local.

REQUERIMENTO Nº 502/2020 - Albuquerque
Solicitando ao D.E.R. - Departamento de Estradas de Rodagem, informar da possibilidade de envidar os
esforços necessários e proceder às obras necessárias, manutenção e reforma completa de uma ponte/viaduto
localizada na Rodovia Transbrasiliana - SP/294, que faz um importante alça de acesso entre as Avenidas da
Saudade e a Hygino Muzzi Filho; bem como, no trecho da Avenida Rio Branco com Avenida Saudade, vias de
grande movimento. Solicitamos principalmente. proceder em caráter de urgência à manutenção e instalação
de grade de proteção separando a calçada (passeio público) da rua, de forma a oferecer mais segurança aos
pedestres.

REQUERIMENTO Nº 483/2020 - Luiz Eduardo Nardi
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Solicitando ao Sr. Diretor-Presidente do DAEM - Departamento de Água e Esgoto de Marília- Eng. André Luiz
Feriolli, atendimento ao pedido de informações que segue: cópias das contas do DAEM junto à Companhia
Paulista de Força e Luz (CPFL), correspondente aos meses de setembro de 2019 a maio de 2020; bem como,
cópias dos demonstrativos de arrecadação do Departamento de Água e Esgoto de Marília, mês a mês,
correspondente ao mesmo período.

REQUERIMENTO Nº 232/2020 - Danilo da Saúde
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.

Marcos Rezende
Presidente
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