Câmara Municipal de Marília
Estado de São Paulo

140ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 19ª LEGISLATURA, EM 03 DE AGOSTO DE 2020
(Pauta das Matérias do Expediente)

INDICAÇÕES
INDICAÇÃO Nº 1016/2020 - Albuquerque
Sugerindo à EMDURB que proceda com a instalação de um redutor de velocidade do tipo 'lombada' na Rua
Idalina Pimentel de Carvalho, mais precisamente no trecho próximo à confluência com a Rua Thomaz Alcade,
no Bairro Núcleo Habitacional Dr. Aniz Badra; haja vista que em horários de pico o fluxo de veículos é intenso
e constantemente ocorrem acidentes de trânsito e riscos aos pedestres.

INDICAÇÃO Nº 1017/2020 - Albuquerque
Sugerindo à EMDURB que proceda com a sinalização de 'Pare' na Rua Maciel Parente, confluência com a
Rua Coronel Moreira César, no Bairro Jardim Monte Castelo; haja vista que em horários de pico o fluxo de
veículos é intenso e constantemente ocorrem acidentes de trânsito e riscos aos pedestres.

INDICAÇÃO Nº 1018/2020 - Professora Daniela
Sugerindo à EMDURB a implantação de um redutor de velocidade do tipo 'lombada` na Rua Adão Esteves
Rúbio, próximo ao nº 151, no Bairro Jardim Adolpho Bim; haja vista o grande fluxo de veículos na via pública
que transitam em alta velocidade, colocando em risco a vida dos moradores, comerciantes e outros motoristas
que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 1019/2020 - Professora Daniela
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente que realize a limpeza da 'boca de lobo'
localizada na Rua Joaquim Antônio de Souza, próximo ao nº 71, no Bairro Antônio Carlos Nascimento da
Silva; haja vista que o mesmo se encontra entupido, causando mau cheiro, trazendo transtornos aos
munícipes.

INDICAÇÃO Nº 1020/2020 - Professora Daniela
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente que efetue a limpeza e capinação da Rua
Jamil Dib Lutfi, próximo ao nº 65, no Bairro Jardim Santa Clara; haja vista o mato alto e entulhos no local,
colocando os moradores em risco.

INDICAÇÃO Nº 1021/2020 - Albuquerque
Sugerindo ao Prefeito Municipal – Sr. Daniel Alonso juntamente com o Secretário Municipal de Obras Públicas
– Sr. Hélcio Freire do Carmo, que realizem estudos para a implantação de um "SARJETÃO" de concreto' na
confluência entre a Rua Francisco Barrueco e a Rua Antônio Coércio - Bairro Jardim Portal do Sol ; haja vista
que a grande quantidade de água que escorre neste local, danifica o piso asfáltico, causando transtornos aos
munícipes que utilizam a via pública.

INDICAÇÃO Nº 1022/2020 - Marcos Custódio
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Helena Sampaio Vidal, nº 880, no Bairro
Jardim Santa Antonieta; haja vista neste local haver muitos buracos, causando transtornos aos munícipes da
região.

INDICAÇÃO Nº 1023/2020 - Marcos Custódio
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Avenida Edgard de Santa Fé Cruz, em toda
a sua extensão, no Bairro Jardim Santa Antonieta; haja vista o péssimo estado de conservação em que se
encontra a via pública, com muitos buracos, causando transtornos aos munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 1024/2020 - Marcos Custódio
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Bento de Abreu Filho, nº 1144, no Bairro
Santa Antonieta II; haja vista a existência de buracos no local, causando transtornos aos munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 1025/2020 - Marcos Custódio
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Avenida Antonieta Altenfelder, nº 1471, no
Bairro Jardim Santa Antonieta; haja vista as péssimas condições em que se encontra o piso asfáltico no local,
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com buracos, causando transtornos aos munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 1026/2020 - Marcos Custódio
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Thomaz Alcalde, nº 201, no Bairro
Palmital Prolongamento; haja vista a existência de buracos no local, causando transtornos aos munícipes da
região.

INDICAÇÃO Nº 1027/2020 - Professora Daniela
Sugerindo à CODEMAR que proceda à operação tapa buracos em toda a extensão da Rua Angelina Dal
Lago, no Bairro Parque das Esmeraldas II; haja vista a existência de vários buracos no local, situação que
vem causando sérios transtornos aos munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 1028/2020 - Professora Daniela
Sugerindo à CODEMAR que proceda à operação tapa buracos em toda a extensão da Avenida Manoel
Cândido, no Bairro Betel; haja vista a existência de vários buracos no local, situação que vem causando
sérios transtornos aos munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 1029/2020 - Professora Daniela
Sugerindo à CODEMAR que proceda à operação tapa buracos em toda a extensão da Rua Gildo Casadei, no
Bairro Parque São Jorge; haja vista a existência de vários buracos no local, situação que vem causando
sérios transtornos aos munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 1030/2020 - João do Bar
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente que providencie a poda de árvores na Rua
Américo Guedes Paiva, defronte ao nº 55, no Bairro Núcleo Habitacional Nova Marília; haja vista que as
mesmas estão cobrindo a iluminação pública, tornando o local escuro, atendendo aos vários pedidos dos
moradores.

INDICAÇÃO Nº 1031/2020 - João do Bar
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Afonso Tanuri, defronte ao nº 100, no
Bairro Jardim Santa Antonieta, Zona Norte; haja vista os enormes buracos existentes no local, causando
muitos transtornos aos moradores daquela região.

INDICAÇÃO Nº 1032/2020 - João do Bar
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Bento de Abreu filho, mais
precisamente defronte ao nº 1837, no Bairro Jardim Santa Antonieta; haja vista o enorme buraco existente no
local, causando sérios transtornos aos moradores daquela região.

INDICAÇÃO Nº 1033/2020 - João do Bar
Sugerindo à EMDURB que providencie a instalação de uma placa com os dizeres 'Carga e Descarga' na Rua
Fernando Fontana, defronte ao nº 295, no Bairro Núcleo Habitacional Costa e Silva; haja vista os inúmeros
pedidos dos usuários.

INDICAÇÃO Nº 1034/2020 - João do Bar
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Amando de Oliveira Rocha Filho,
defronte aos números 40 e 420, no Bairro Palmital VIII; haja vista o enorme buraco existente no local, que tem
causado sérios transtornos aos moradores daquela região.

INDICAÇÃO Nº 1035/2020 - João do Bar
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Benedita dos Santos Coube, defronte
ao nº 217, no Bairro Jardim Lavínia; haja vista o enorme buraco existente no local, causando sérios
transtornos aos moradores daquela região.

INDICAÇÃO Nº 1036/2020 - Mário Coraíni Júnior
Sugerindo à CODEMAR a realização de uma operação tapa buracos na Rua Nicolino Roselli, próximo ao nº
1019, no Bairro Paulista; haja vista a existência de inúmeros buracos no local, que vem causando transtornos
a todos os munícipes que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 1037/2020 - Mário Coraíni Júnior
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Sugerindo à EMDURB providências para realizar as melhorias necessárias no ponto de ônibus localizado na
Rua 24 de Dezembro, próximo ao n° 2302, no Bairro Somenzari; haja vista que a atual situação do mesmo é
muito precária, pois não apresenta o mínimo de conforto e dignidade aos usuários do transporte coletivo,
ficando seus usuários expostos as intempéries do tempo.

INDICAÇÃO Nº 1038/2020 - Mário Coraíni Júnior
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente que notifique o proprietário do imóvel
localizado na Rua Sergipe, esquina com a Avenida Campinas, defronte ao nº 731, no Bairro Banzato, para
que efetue a recuperação de guias e sarjetas, além da reforma da calçada e capinação do terreno; haja vista
os transtornos que vem causando aos munícipes que transitam pelo local.

INDICAÇÃO Nº 1039/2020 - Delegado Wilson Damasceno
Sugerindo ao Prefeito Municipal que acione o setor competente, no sentido de notificar o proprietário do
terreno localizado na confluência entre as Ruas Gonçalves Ledo e Queiroz, para que execute a capinação e
limpeza do mesmo, bem como, da calçada, conforme Lei em vigor, no Bairro Palmital.

INDICAÇÃO Nº 1040/2020 - Delegado Wilson Damasceno
Sugerindo à CODEMAR que execute a correção asfáltica na Rua Roque Montefusco, mais precisamente no
trecho que compreende entre os números 373 e 387, em abertura efetuada pelo DAEM - Departamento de
Água e Esgoto de Marília, para sanar vazamentos na rede de água, no Bairro Palmital.

INDICAÇÃO Nº 1041/2020 - Delegado Wilson Damasceno
Sugerindo à EMDURB - Empresa Municipal de Mobilidade Urbana de Marília, para que execute estudos no
sentido de implantar um redutor de velocidade do tipo 'lombada' na Rua Roque Montefusco, altura do nº 767;
haja vista a velocidade acima do permitido por Lei que muitos motoristas desenvolvem ao trafegarem pelo
local; haja vista a proximidade com a EMEF 'Professor Américo Capelozza', com trânsito intenso de crianças,
no Bairro Jardim Lavínia.

INDICAÇÃO Nº 1042/2020 - Delegado Wilson Damasceno
Sugerindo à CODEMAR que execute a correção na camada asfáltica na confluência entre as Ruas Quitéria
Pereira com Pacaembu, em uma possível abertura efetuada pelo DAEM - Departamento de Água e Esgoto de
Marília, para sanar vazamento na rede de água; haja vista que tem causado prejuízos ao trânsito no local, no
Bairro Jardim Lavínia.

INDICAÇÃO Nº 1043/2020 - Delegado Wilson Damasceno
Sugerindo ao Prefeito Municipal que acione o setor competente, no sentido de realizar a reconstrução de
parte da camada asfáltica da Rua Pacaembu, confluência com a Rua Gaspar de Lemos, inclusive da boca de
lobo existente no local, para que transforme a urbanização, um tanto prejudicada, que causa transtornos ao
trânsito e possibilita acidentes, no Bairro Palmital.

INDICAÇÃO Nº 1044/2020 - Delegado Wilson Damasceno
Sugerindo à CODEMAR que execute a correção da camada asfáltica, mesmo que paliativa, na Rua
Gonçalves Ledo, confluência com a Rua Salmourão, em um 'sarjetão', em estado lastimável, prejudicando o
trânsito no local e causando péssima impressão, no Bairro Palmital.

INDICAÇÃO Nº 1045/2020 - Albuquerque
Sugerindo ao Prefeito Municipal através da Secretaria Municipal de Obras Públicas que realize a construção
de um 'sarjetão' na Rua Salmourão, confluência com a Rua Amando de Oliveira Rocha Filho, no Bairro
Palmital Prolongamento, para o escoamento correto das águas pluviais; haja vista o acúmulo de água no
local, danificando a camada asfáltica, situação que causa sérios transtornos aos motoristas que por ali
trafegam.

INDICAÇÃO Nº 1046/2020 - 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 1047/2020 - Albuquerque
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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 1048/2020 - Cícero do Ceasa
Sugerindo à CODEMAR que realize os reparos na camada asfáltica da Rua Dr. Arnaldo de Toledo Barros,
nas proximidades do nº 78, no Bairro Jardim Santa Antonieta; haja vista a existência de buracos no local,
causando transtornos aos motoristas que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 1049/2020 - Cícero do Ceasa
Sugerindo à CODEMAR que realize os reparos na camada asfáltica da Rua Eliezer Rocha, nº 1275, no Bairro
Jardim Santa Antonieta; haja vista a existência de buracos no local, prejudicando o tráfego normal de
veículos.

INDICAÇÃO Nº 1050/2020 - Cícero do Ceasa
Sugerindo à CODEMAR que realize os reparos na camada asfáltica da Rua Joaquim Francisco Bellomo, nas
proximidades do nº 146, no Bairro Jardim Santa Antonieta II; haja vista a existência de buracos no local,
prejudicando o tráfego normal de veículos.

INDICAÇÃO Nº 1051/2020 - Cícero do Ceasa
Sugerindo à CODEMAR que realize os reparos na camada asfáltica da Rua José Batista de Almeida
Sobrinho, nas proximidades do nº 614, no Bairro Jardim Santa Antonieta II; haja vista a existência de buracos
profundos no local, prejudicando o tráfego normal de veículos.

INDICAÇÃO Nº 1052/2020 - Cícero do Ceasa
Sugerindo à CODEMAR que realize os reparos na camada asfáltica da Rua Francisco Malta Cardoso, nas
proximidades do nº 170, no Bairro Jardim Santa Antonieta II; haja vista a existência de buracos no local,
prejudicando o tráfego normal de veículos.

INDICAÇÃO Nº 1053/2020 - Cícero do Ceasa
Sugerindo à CODEMAR que realize os reparos na camada asfáltica da Rua Helena Sampaio Vidal, nas
proximidades do nº 230, no Bairro Jardim Santa Antonieta II; haja vista a existência de buracos no local,
situação que vem prejudicando o tráfego normal de veículos.

INDICAÇÃO Nº 1054/2020 - José Luiz Queiroz
Sugerindo à CODEMAR que realize o recape em toda a extensão da Rua João Patrocínio de Araújo, no
Bairro Jardim Itaipu; uma vez que trata-se de importante via de rota que dá acesso às indústrias e
supermercados, necessitando de manutenção, com urgência.

INDICAÇÃO Nº 1055/2020 - José Luiz Queiroz
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente que realize o término das obras para
construção de uma rotatória na Rua Edgard de Santa Fé Cruz, nas proximidades da esquina com a Rua
Dolores Brambilla de Araújo, no Bairro Jardim Santa Antonieta; haja vista que os moradores reclamam da
inércia da retomada das obras.

INDICAÇÃO Nº 1056/2020 - José Luiz Queiroz
Sugerindo à CODEMAR que realize a pavimentação da Rua Comendador Christiano Altenfelder e Silva, em
toda a sua extensão, no Bairro Jardim São Vicente de Paulo; haja vista que a via pública nunca recebeu
asfalto, atendendo inúmeras reivindicações.

INDICAÇÃO Nº 1057/2020 - José Luiz Queiroz
Sugerindo à EMDURB a implantação de um 'semáforo' na Avenida Maria Fernandes Cavallari, confluência
com a Rua Maria Giraldi Cavallari, no Bairro Jardim Cavallari; haja vista o movimento intenso de veículos no
local, principalmente nos horários de pico, dificultando a travessia da via pública.

INDICAÇÃO Nº 1058/2020 - José Luiz Queiroz
Sugerindo à CODEMAR que realize os reparos na camada asfáltica da Rua Silvio Battistetti, próximo ao nº
440, no Bairro Jardim Nacional; haja vista a existência de buracos no local, com risco de erosão.
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INDICAÇÃO Nº 1059/2020 - Maurício Roberto
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Thomaz Mascaro, sentido bairro/centro,
na confluência com a Rodovia SP-294; haja vista a existência de buraco de grande profundidade, próximo ao
meio-fio da rotatória, situação que coloca em risco os usuários da via, principalmente os motociclistas.

INDICAÇÃO Nº 1060/2020 - Maurício Roberto
Sugerindo à CODEMAR que realize os reparos na camada asfáltica na ligação entre a Avenida Saudade e
Avenida Hygino Muzy Filho, no Bairro Mirante; haja vista as precárias condições do asfalto, que recobre o
viaduto da Rodovia SP-294, que já apresenta desgastes e depressões, situação que prejudica o intenso
tráfego de veículos que se deslocam para as faculdades e ao Hospital Beneficente Unimar, bem como, aos
bairros Jardim Acapulco e Jardim Araxá.

INDICAÇÃO Nº 1061/2020 - Maurício Roberto
Sugerindo à CODEMAR que realize os reparos na camada asfáltica na rotatória entre a Avenida Keiji
Akutagawa e a Rua Dos Cravos, no Bairro Jardim Marília; haja vista as precárias condições do asfalto que se
encontra desgastado e com diversos buracos, situação que causa dificuldades aos motoristas que utilizam
aquele dispositivo viário para acessar a Rodovia do Contorno e outros bairros da região.

INDICAÇÃO Nº 1062/2020 - Maurício Roberto
Sugerindo ao Prefeito Municipal através da Secretaria competente, que realize a construção de um 'sarjetão'
na confluência entre a Rua Adão Esteves Rúbio e Rua Antônio Lombardi, no Bairro Jardim Adolpho Bim; haja
vista que na localidade existem irregularidades na camada asfáltica, que provocam o acúmulo de águas
pluviais por falta de escoamento, causando transtornos aos motoristas que trafegam na região, onde possui
diversos estabelecimentos comerciais.

INDICAÇÃO Nº 1063/2020 - Maurício Roberto
Sugerindo ao Prefeito Municipal através da Secretaria competente proceder com a instalação de postes de
iluminação pública em toda a extensão da pista de Cooper que margeia a Avenida Sanches Cibantos; haja
vista que vem ocorrendo diversos acidentes devido à falta de iluminação, que possui a finalidade de proteger
os pedestres que fazem uso daquela via para prática de atividades esportivas.

INDICAÇÃO Nº 1064/2020 - Danilo da Saúde
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente providências para realizar a desobstrução de
bueiro localizado na Rua Laudelino Gonçalves de Andrade, próximo ao nº 117, no Bairro Núcleo Habitacional
Helena Bernardes; haja vista o transtorno que essa situação tem causado aos moradores dessa região.

INDICAÇÃO Nº 1065/2020 - Danilo da Saúde
Sugerindo à CODEMAR providências para realizar a operação tapa buracos na Rua Bento de Abreu Filho,
próximo ao nº 868, no Bairro Jardim Santa Antonieta; tendo em vista que o local apresenta buraco de grande
dimensão, colocando em risco a segurança de quem transita pelo local, atendendo as reivindicações dos
moradores.

INDICAÇÃO Nº 1066/2020 - Danilo da Saúde
Sugerindo à CODEMAR providências para a realização do recape da camada asfáltica da Rua Gonçalves
Ledo, em toda a sua extensão, no Bairro Vila Nova; haja vista a existência da grande quantidade de buracos e
ondulações na via pública, causando transtornos aos moradores e dificultando o trânsito de veículos que
trafegam pelo local.

INDICAÇÃO Nº 1067/2020 - Maurício Roberto
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Avenida Benedito Alves Delfino, na
confluência com a Rua Hermínio Scarabotolo, no Bairro Palmital, próximo do acesso ao 'Grêmio Recreativo
Sasazaki'; haja vista a existência de diversos buracos, que causam transtornos aos motoristas que trafegam
no local.

INDICAÇÃO Nº 1068/2020 - Danilo da Saúde
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente, providências urgentes, para a execução de
capinação, limpeza e recolhimento de resíduos de diversas naturezas, em área localizada na Rua Nair de
Jesus Volponi Nunes, confluência com a Rua José Roberto Pellin, no Bairro Residencial Vida Nova Maracá II;
tendo em vista a situação precária em que se encontra o local, colocando em risco a saúde dos moradores
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daquela região devido ao surgimento de insetos e animais peçonhentos.

INDICAÇÃO Nº 1069/2020 - Danilo da Saúde
Sugerindo ao Prefeito Municipal de Marília - Sr. Daniel Alonso, determinar ao setor competente, com a
urgência possível, providências para realizar a capinação e limpeza em toda a extensão da Rua Pedro Licatti,
no Bairro Villa Real; tendo em vista a condição precária do local, onde se encontra com mato alto e resíduos
de diversas naturezas. Buscamos atender a inúmeros pedidos dos moradores da região.

INDICAÇÃO Nº 1070/2020 - Danilo da Saúde
Sugerindo ao Prefeito Municipal de Marília - Sr. Daniel Alonso, com a urgência possível, determinar ao setor
competente providências para realizar a capinação e limpeza em toda a extensão da Rua Giselda Galina
Vieira, no Bairro Jardim São Vicente de Paulo; tendo em vista a condição precária do local, onde se encontra
com mato alto e resíduos de diversas naturezas. Buscamos atender aos inúmeros pedidos dos moradores da
região.

INDICAÇÃO Nº 1071/2020 - Marcos Rezende
Sugerindo à CODEMAR que efetue a operação tapa buracos na Rua Emaus, mais precisamente no trecho
que compreende do número 49 ao 113 - Bairro Betel; uma vez o mau estado de conservação em que se
encontra a via pública, com diversos buracos, situação que causa danos aos veículos e risco iminente de
acidentes.

INDICAÇÃO Nº 1072/2020 - Marcos Rezende
Sugerindo à CODEMAR que efetue o recapeamento da Rua Ercy Felipe Guimarães, defronte ao nº 142, no
Bairro Thereza Bassan de Argollo Ferrão; haja vista o péssimo estado de conservação em que se encontra o
local, com buracos, prejudicando o tráfego normal de veículos.

INDICAÇÃO Nº 1073/2020 - Marcos Rezende
Sugerindo à EMDURB que efetue a pintura de sinalização de solo (pintura da guia) e colocação de uma placa
de “Proibido Estacionar – Área exclusiva para carga e descarga” na Rua Dr. César Martins Pirajá, nº 16, no
Bairro Senador Salgado Filho.

INDICAÇÃO Nº 1074/2020 - Marcos Rezende
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente que efetue a poda de árvores na Rua João
Baptista Teixeira Marinho, nº 107, no Bairro Núcleo Habitacional Nova Marília, atendendo pedidos dos
moradores.

INDICAÇÃO Nº 1075/2020 - Marcos Rezende
Sugerindo à EMDURB que realize a pintura de sinalização de solo e aérea com os dizeres 'Proibido
Estacionar – Área exclusiva para carga e descarga' na Rua Coroados, nº 1331, no Bairro Alto Cafezal.

INDICAÇÃO Nº 1076/2020 - Marcos Rezende
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente que efetue a substituição das lâmpadas
queimadas dos postes de iluminação pública, localizadas na Rua Miguel Pastori, esquina com a Rua Júlio
Ferreira de Barros, no Bairro Núcleo Habitacional José Teruel Martinez; haja vista que a falta de iluminação
adequada no local causa insegurança a todos que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 1077/2020 - Luiz Eduardo Nardi
Sugerindo à CODEMAR que proceda com os reparos na camada asfáltica da Rua Daher Audi, confluência
com a Rua Dr. Luiz Ferrari, no Bairro Jardim Santa Gertrudes I; haja vista a existência de buracos no local,
causando sérios transtornos a todos que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 1078/2020 - Luiz Eduardo Nardi
Sugerindo à CODEMAR que proceda com a operação tapa buracos na Rua Antônio Lorencil Serafim,
confluência com a Rua Luiz Ferrari, no Bairro Jardim Santa Gertrudes I; haja vista a existência de dois
grandes buracos, causando transtornos aos moradores do local e a todos que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 1079/2020 - Evandro Galete
Sugerindo ao Prefeito Municipal de Marília, Sr. Daniel Alonso, determinar ao setor competente a instalação de
academia ao ar livre no Bairro Parque Residencial Julieta, visando melhor qualidade de vida aos moradores
do bairro, com a prática de atividades físicas.
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INDICAÇÃO Nº 1080/2020 - Evandro Galete
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente que realize a instalação de banheiros
químicos nas feiras de terça e sexta-feira; haja vista que a falta do mesmo tem causado grandes transtornos
para a população que frequenta as feiras livres.

REQUERIMENTOS QUE INDEPENDEM DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
REQUERIMENTO Nº 738/2020 - Cícero do Ceasa
Votos de profundo pesar pelo falecimento do jovem João Victor Balmant da Silva, aos 23 anos de idade,
ocorrido no dia 26 de julho, 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 748/2020 - Luiz Eduardo Nardi
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada Sra. Lúcia Aranão Crispim, aos 88 anos de idade,
ocorrido no último dia 28 de julho, em nossa cidade. Nossos sentimentos aos familiares.

REQUERIMENTO Nº 739/2020 - Marcos Rezende
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada Sra. Zileide Aparecida Pinto, aos 47 anos de idade.
Externamos nossos sinceros sentimentos aos familiares e amigos.

REQUERIMENTO Nº 759/2020 - Marcos Rezende
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada amiga – a Professora Maura Aparecida Flaitt Sanches,
mãe do jornalista Marcos Flaitt, aos 83 anos de idade, ocorrido no último dia 23 de julho. Externamos nossos
sinceros sentimentos aos familiares e amigos.

REQUERIMENTOS SUJEITOS A VOTAÇÃO
REQUERIMENTO Nº 751/2020 - Cícero do Ceasa
Votos de congratulações à 'Eletro Viza', na pessoa do seu exímio proprietário Sr. Luis Carlos de Alcântara,
extensivos a todo o competente quadro de colaboradores, que primam por excelência no atendimento aos
clientes. Comércio altamente conceituado, especializado na manutenção elétrica industrial e manutenção civil,
atuando com muito profissionalismo e seriedade, há mais de 8 anos em nosso Município, conquistando a
fidelização de clientes e amigos. Nossos votos de muito sucesso, parabéns e que Deus os abençoe!

REQUERIMENTO Nº 740/2020 - Evandro Galete
Votos de congratulações para com o Sr. Jair Dias Oliveira Filho – exemplar funcionário público municipal
lotado na Secretaria de Assistência Social, que está à frente do Serviço Especializado em Abordagem Social,
desenvolvendo um excelente trabalho no tocante aos moradores de rua, garantindo a atenção às
necessidades imediatas das pessoas atendidas, incluindo-as na rede de serviços socioassistenciais e nas
demais políticas públicas, na perspectiva da garantia de seus direitos. Nosso reconhecimento e efusivos
cumprimentos!

REQUERIMENTO Nº 741/2020 - Albuquerque
Votos de congratulações para com o Cacam (Centro de Apoio à Criança e Adolescente de Marilia), na pessoa
do empresário Hederaldo Benetti - Presidente do Cacam, extensivos a todos os colaboradores, em
reconhecimento pela celebração dos 28 anos de relevantes atividades em nossa cidade, prestando serviço
público gratuito, com muita qualidade a crianças vítimas de violência ou abandono na família, com grande
reconhecimento e apoio da sociedade, autoridades, voluntários e representantes de diferentes segmentos da
coletividade. Nosso apreço ao serviço gerenciado e mantido pelo Rotary Club de Marília de Dirceu, com
gestão de repasses públicos, captação junto à coletividade e trabalho de dirigentes voluntários, promovendo
qualidade de vida e dignidade a todas as crianças e adolescentes atendidos. Parabéns!

REQUERIMENTO Nº 747/2020 - Luiz Eduardo Nardi
Votos de congratulações à conceituada 'A Brasil Baterias', empresa localizada na Avenida pedro de Toledo,
1894 – Bairro Palmital, atuando há mais de 40 anos com seriedade e profissionalismo no setor, que promove
autonomia elétrica do patrimônio de seus clientes, garantindo as melhores soluções em baterias e acessórios,
considerada sinônimo de trabalho e bom atendimento, oferecendo serviços de qualidade e com seriedade.
Parabéns aos proprietários e funcionários do centro automotivo pela sua trajetória de sucesso em Marília, e
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pela atenção dispensada aos seus clientes. Nossos votos de muito sucesso!

REQUERIMENTO Nº 736/2020 - Marcos Custódio
Votos de congratulações ao Sr. Luiz Carlos Prado e a Sra. Ester Alves Silva Prado - qualificados proprietários
da 'Livraria Evangélica Novo Amanhecer', pioneira no segmento evangélico de Marília e que vem há 35 anos
contribuindo com o crescimento econômico de nossa cidade, destacando-se pela grande variedade de artigos
e livros, disponibilizados à nossa população de forma prática e com profissionalismo. Nossos votos de muito
sucesso, parabéns e que Deus os abençoe!

REQUERIMENTO Nº 756/2020 - Marcos Rezende
Votos de congratulações para com a nova diretoria do Rotary Club Marília Coroados, que possui à frente de
sua Presidência - o Sr. José Guilherme Alves de Moraes – Presidente, extensivos aos demais qualificados
membros eleitos para exercer o mandato no biênio 2021/2022. A nova diretoria foi escolhida atuará para o
fortalecimento da entidade junto à comunidade, servindo ao próximo, difundindo a integridade e promovendo
a boa vontade, sempre preservando os valores dos Rotary’s, destacando a importância dos clubes de
serviços para o município, especialmente pelo trabalho humanitário aplicado, fruto de empenho, dedicação,
partilha, participação, solidariedade, amizade e muito companheirismo, ingredientes utilizados no
desenvolvimento de ideias e projetos em prol da sociedade. Nossos votos de sucesso à diretoria eleita!

REQUERIMENTO Nº 735/2020 - Maurício Roberto
Votos de congratulações ao Dr. Nadir de Campos Junior, pela brilhante exposição da temática: Jurisdição e
Competências em 1º e 2º graus e aos integrantes da "mesa virtual" de debates: Dr. José Luiz Mansur Junior,
Drª. Joana D’Arc Dias Martins, Dr. Bruno Bastos de Oliveira, em reconhecimento pelo sucesso do evento,
realizado no último dia 16 de julho, com a abertura sido realizada por este parlamentar, organizado e mediado
pelo Dr. Emerson Ademir Borges de Oliveira - Coordenador Adjunto do Programa de Pós Graduação em
Direito, da Universidade de Marília. A transmissão correu ao vivo pelo YouTube, oportunizando alcance de
grande público, tanto da comunidade acadêmica como também da comunidade em geral. Ao ilustre
palestrante, debatedores e organizador, nosso reconhecimento e agradecimento, desejando sucesso a todos!

REQUERIMENTO Nº 745/2020 - Professora Daniela
Votos de congratulações à empresa ‘Paschoalotto – Serviços Financeiros’, em nome do seu presidente, o
executivo Rodrigo Pachoalotto e ao vice-presidente, o também executivo Eric Garmes de Oliveira, pela
ampliação da filial de Marília, que atualmente gera 2.700 empregos diretos; e que, dentre um breve futuro estará contratando mais 3.600 pessoas da nossa cidade. Serão empregos formais, garantindo o
fortalecimento da classe trabalhadora, abrindo novas oportunidades para os jovens que buscam o primeiro
emprego e ingresso no mercado de trabalho. A empresa mantém sua sede em Bauru, possuindo filiais em
Agudos e em Marília. Com a ampliação, a Paschoalotto passará a ser a maior empresa privada em geração
de empregos de Marília, contando com estrutura adequada, permitindo conforto, segurança e treinamento
personalizado aos seus colaboradores. Parabéns, nosso reconhecimento, votos de êxito, sucesso e vitórias!

REQUERIMENTO Nº 749/2020 - Delegado Wilson Damasceno
Votos de congratulações ao Dr. RICARDO LUIZ DE PAULA MARTINES - Delegado de Polícia Civil do Estado
de São Paulo, que no último dia 27 de julho, profissional respeitado que assumiu oficialmente o Comando do
DEINTER - 4, Órgão máximo da Polícia Civil na Região de Bauru. Possuidor de trajetória magnífica, pautada
na extrema dedicação e entusiasmo, comprometido e fiel à instituição e aos companheiros, o Dr. Ricardo
Martines terá a nobre missão em comandar 76 municípios, nas regiões de Bauru, Jaú, Lins, Marília, Ourinhos
e Tupã, que engloba quase 1.900.000 habitantes. Reconhecendo os méritos de seu antecessor, o Dr. Ricardo
Martines chega com o espírito renovado, astral elevado, predestinado em suplantar desafios, com singular
humildade e evidente sabedoria. Terá sobre si, a incumbência de despertar e aguçar a autoestima de
valorosos profissionais de segurança. Ao Dr. Ricardo Martines e sua família, rogamos a Deus muita luz,
saúde, proteção e bênçãos… e a Paz de Jesus!

REQUERIMENTO Nº 737/2020 - Marcos Custódio
Votos de congratulações ao Sr. Leandro de Oliveira Cologero, atualmente funcionário exemplar da “JAVEP
CHEVROLET”, há mais de 16 anos trabalhando neste importante segmento, motivado por algo mais profundo
e mais pessoal do que apenas o desejo de fazer um bom trabalho - pautado pelos valores e princípios éticos,
sempre dedicado e atencioso. Merece nosso reconhecimento e consideração. Parabéns e que Deus abençoe!

REQUERIMENTO Nº 757/2020 - Marcos Rezende
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Votos de congratulações ao salão “Instituto Guto Olliver”, em nome de seu proprietário José Augusto de
Oliveira Neto, grande profissional e cabeleireiro que atua em Marília, desde o ano de 2003; votos extensivos
aos seus colaboradores. Guto formou-se na área em 2003, na “Escola de Cabeleireiros – Valfrancis”; logo em
seguida, iniciou seu primeiro emprego no “Salão Neuza Suzuki”. Em 2011, inaugurou o Instituto Guto Olliver e
recentemente o mesmo mudou para um novo espaço na Rua Mato Grosso, 247 - Banzato, oferecendo seus
excelentes serviços de corte feminino e masculino, penteados, hidratação, massoterapia e químicas em geral
para o cabelo. O salão é referência na cidade devido à sua habilidade e atendimento ao público. Nossos votos
de muito sucesso e prosperidade nos negócios!

REQUERIMENTO Nº 744/2020 - Maurício Roberto
Votos de congratulações ao Jornalista Rodrigo Viúdes, por sua atuação e total independência no ofício de
levar a informação ao público. No momento em que convivemos com a desinformação, recortes seletivos dos
fatos e tendenciosos, o independente jornalista Rodrigo Viúdes, por meio do seu ‘Blog’ caminha em sentido
contrário, cumprindo fielmente com os deveres do profissional de jornalismo, notadamente a busca incessante
pela verdade dos fatos, sempre pautando seu trabalho pela precisa apuração dos acontecimentos e sua
correta divulgação. Por esses e tantos outros adjetivos, receba nossos votos de felicitações, respeito e
reconhecimento pela arte de levar a informação a todas as camadas sociais de nosso município e região.
Parabéns, Sucesso sempre!

REQUERIMENTO Nº 750/2020 - Professora Daniela
Votos de congratulações à empresa "Centertec Consertos e Manutenções", nas pessoas de seus proprietários
Sr. José Roberto Casemiro de Lima e Sra. Miriam Kumassaka, extensivos a todos os seus colaboradores, que
vem se destacando pela ética e profissionalismo nos serviços prestados no ramo de manutenções de
eletrodomésticos e eletrônicos. A empresa está localizada à Avenida Pedro de Toledo, n.º 708, no centro de
Marília. Nosso reconhecimento e os mais sinceros votos de sucesso e prosperidade. Parabéns!

REQUERIMENTO Nº 758/2020 - Delegado Wilson Damasceno
Votos efusivos de congratulações ao respeitável jurista DR. RODOLFO SFERRI MENEGHELLO, pelo gesto
magnânimo e altruísta, ao acolher com serenidade, a nomeação como "Celebrante" - em Atos Oficiais de
Enlaces Matrimoniais Civis. Abnegado por natureza, abençoado pelos dons, Dr. Rodolfo assume convicto da
responsabilidade que abraçou e o Espírito de doação intrínseco que norteará tão nobre missão. Dr. Rodolfo,
dotado de princípios cristãos e peculiar dom humanista, cumprirá com rara sabedoria e evidente empatia,
notabilizando aos nubentes os passos viáveis e seguros a seguir. O Cartório de Registro Civil de Marília, se
regozija ao somar os notáveis Dr. Rodolfo Sferri Meneghelo, Dr. Miguel Ângelo Guilen Lopes e Dr. Antonio
Francisco Parra, em prol da felicidade entre todas as famílias! Dignos de Bênçãos! Saúde e Paz!

REQUERIMENTOS SUJEITOS A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
REQUERIMENTO Nº 532/2020 - Marcos Custódio
Solicitando ao Prefeito Municipal a esta Casa de Leis, através dos setores competentes, quando serão
realizadas as obras de reparos e manutenção da tampa do bueiro e também na Galeria existente na Rua
Doutor Paulino Botelho Vieira 355, Bairro Santa Antonieta; haja vista que o bueiro e Galeria de ligação
encontra-se totalmente abertos oferecendo grande risco de acidentes tanto para veículos e principalmente às
crianças e idosos.

REQUERIMENTO Nº 574/2020 - Delegado Wilson Damasceno
Solicitando ao Senhor Prefeito municipal - Daniel Alonso e Secretária da Assistência e Desenvolvimento
Social – Sra. Wânia Lombardi encaminhar relatório detalhado dos gastos efetivados com refeições a
moradores de rua, conforme noticiado no Portal da Prefeitura Municipal, em 31/03/2020 (anexo); contendo
informações sobre o número de pessoas em situação de vulnerabilidade atendidas, neste período da
pandemia COVID-19 até a presente data; servindo-se ainda, em informar os questionamentos que se
elencam abaixo.

REQUERIMENTO Nº 529/2020 - Albuquerque
Solicitando ao Prefeito Municipal de Marília - Sr. Daniel Alonso, após consulta aos setores competentes,
informar das possibilidades de proceder à manutenção e reparos da cabeceira do Viaduto´da Via Expressa
Sampaio Vidal, em ambos sentido (centro/bairro e bairro/centro); próximo ao ‘Posto da Ilha; que há algum
tempo vem causando preocupação dos motoristas e população da região, face o rebaixo da cabeceira.

22/09/2020

Página 9
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 645/2020 - Luiz Eduardo Nardi
Solicitando ao Prefeito Municipal - Sr. Daniel Alonso informações sobre o cancelamento da concessão com a
Empresa Princesa do Norte, para explorar as linhas de ônibus, entre os distritos de Rosália e Avencas, A
empresa faz o transporte dos moradores do distrito até o centro da cidade para que eles possam pegar outro
meio de transporte para chegar os seus locais de trabalhos. Afirmamos que, se Empresa de ônibus parar de
circular, toda a população que reside nos respectivos distritos será prejudicada; nossos trabalhadores
perderão os seus empregos porque não terão como chegar ao trabalho, e outras situações que requerem
deslocamento coletivo, tais como: realizar exames médicos, frequentar escolas e faculdades.

REQUERIMENTO Nº 572/2020 - Marcos Custódio
Solicitando ao Prefeito Municipal informar a esta Casa de Leis, através dos setores competentes quando
serão realizadas, em caráter de urgência, as obras de calçamento, galerias de águas pluviais e melhorias na
iluminação pública do final da Rua José Pereira Rodrigues – no Bairro Figueirinha; haja vista a grande
quantidade de mato tomando conta do calçamento, que se apresenta inadequado, favorecendo aparecimento
de muitos insetos e bichos peçonhentos, a exemplo de aranhas e, principalmente, o surgimento de
escorpiões, que tanto tem causado preocupação e insegurança aos munícipes que residem na região.

REQUERIMENTO Nº 668/2020 - Cícero do Ceasa
Solicitando ao Prefeito Municipal Sr. Daniel Alonso, e ao Secretário Municipal de Obras Públicas – Sr. Hélcio
Freire do Carmo, de forma reiterada conforme objeto do Requerimento 1171-2019, informar a esta Casa,
quando serão realizadas as obras de calçamento, guias e sarjetas, em um terreno localizado entre as ruas
Dante Vrech na confluência com a Rua Sebastião Lopes da Silva, no bairro Jardim Renata; haja vista que o
local não possui praça e os moradores do bairro nos procuraram com essa importante demanda. Ressaltamos
que, com o passar do tempo, as péssimas condições em que se apresenta se agravaram mais.

REQUERIMENTO Nº 576/2020 - Evandro Galete
Solicitando ao Prefeito Municipal – Sr. Daniel Alonso por meio da Secretaria Municipal da Administração,
encaminhar a esta Casa informações sobre concurso público de que trata o Edital SA.10 nº 07/2017
(EDUCAÇÃO), realizado pela Fundação VUNESP referente ao preenchimento de vagas no âmbito da
Educação Municipal – concurso foi homologado em 06/03/2018. Desta forma, requeiro saber se foi prorrogado
ou não; bem como, quais motivos; número cargos e vagas preenchidas, relação de pessoas classificadas
chamadas e a convocar, posto que ainda consta no ‘site’ da Prefeitura como processo em aberto.

REQUERIMENTO Nº 664/2020 - João do Bar
Solicitando ao Prefeito Municipal de Marília - Sr. Daniel Alonso após manter contatos com os competentes
setores informar quais providências serão adotadas no sentido de que se executarem as obras de construção
de banheiros adequado para os servidores e ampliação da cobertura para os usuários que frequentam a UBS
- Santa Antonieta da Zona Norte, localizado na Rua Professora Berta de Camargo Vieira, 595 - bem como
com Pandemia do Corona Vírus estão ficando aglomerado evitando assim a contaminação em massa e
também não há lugar apropriado para abrigar e reunir tantas pessoas atendendo a vários pedidos dos
usuários .

REQUERIMENTO Nº 590/2020 - Albuquerque
Solicitando ao Prefeito Municipal de Marília – Sr. Daniel Alonso, após consulta ao Diretor do Daem – Eng.
André Luiz Feriolli, informar a esta Edilidade se há projeto em andamento para a implantação de ‘energia
fotovoltaica’ - energia produzida a partir de luz solar, e pode ser produzida mesmo em dias nublados ou
chuvosos, nas repartições e poços de água e também, viabilizando a captação das adutoras pertencentes ao
Daem. Muito recomendável por se tratar de ações sustentáveis e de eficiência energética; além da existência
de linhas de financiamento com taxas de juros baixas para pessoas jurídicas e físicas.

REQUERIMENTO Nº 673/2020 - José Luiz Queiroz
Solicitando ao Prefeito Municipal - Sr. Daniel Alonso, após consulta ao setor competente, informar o motivo da
reabertura das catracas do Terminal Urbano Rodoviário, bem como, mencionar se há previsão para o
fechamento do terminal e, ainda, explicar como tem sido feita a aquisição das passagens e se a integração
está em funcionamento. Solicitamos, também, informar as medidas de segurança adotadas no Terminal, já
que o mesmo encontra-se aberto.

REQUERIMENTO Nº 679/2020 - Marcos Rezende
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Solicitando ao Senhor Prefeito Municipal de Marília – Daniel Alonso, de forma reiterada, informar se existem
estudos para a implantação de uma unidade de ensino municipal (EMEI e/ou EMEF) no Bairro Jardim
Flamingo, visando atender o maior número de pessoas da região quanto à demanda por unidades de ensino
público.

REQUERIMENTO Nº 680/2020 - Marcos Rezende
Solicitando ao Senhor Prefeito Municipal de Marília – Daniel Alonso, ao Secretário Municipal de Meio
Ambiente e Limpeza Pública – Vanderlei Dolce e ao Secretário Municipal de Obras – Hélcio Freire do Carmo,
informarem a esta edilidade da possibilidade de se efetuar, com urgência, a limpeza do terreno pertencente à
municipalidade, localizado na Rua Almeida Junior, esquina com a Avenida Mauá – Padre Nóbrega; bem
como, a instalação de uma placa de 'proibido jogar lixo' e ainda, construção de uma galeria de águas pluviais,
de extrema importância, conforme observa nas imagens.

REQUERIMENTO Nº 686/2020 - Marcos Rezende
Solicitando ao Prefeito Municipal de Marília – Daniel Alonso e ao Secretário Municipal de Saúde – Cássio Luiz
Pinto Júnior informações referentes às ações e trabalhos que estão sendo desenvolvidos pela Prefeitura no
que tange ao período de ‘Pandemia’, tais como: fornecimento de EPI’s (Equipamentos de Proteção
Individual), a promoção de ações de orientação aos servidores municipais sobre a importância do uso destes
equipamentos, a possibilidade de correção no pagamento do adicional de insalubridade aos servidores que
atuam diretamente ligados à realização de serviços considerados essenciais e ainda, informar se existem
projetos para realização de testagem em todos esses servidores que atuam na “linha de frente”.

REQUERIMENTO Nº 648/2020 - Mário Coraíni Júnior
Solicitando ao Prefeito Municipal - Sr. Daniel Alonso, após consulta a Secretaria Municipal do Meio Ambiente
e Limpeza Pública, na pessoa de seu coordenador Sr. Vanderlei Dolce, informarem sobre serão
providenciados os serviços de poda de árvores necessários na Avenida Salgado Filho, em toda sua extensão,
bairro Santa Lourdes; haja vista que as árvores encontram-se com as copas totalmente fechadas, causando
transtornos aos moradores da região, pois em razão do tamanho dos galhos das árvores, a iluminação pública
no período noturno se torna ineficaz.

REQUERIMENTO Nº 677/2020 - Maurício Roberto
Solicitando ao Prefeito Municipal - Sr. Daniel Alonso conjuntamente com a Secretária de Assistência e
Desenvolvimento Social -Sra. Wania Lombardi, informarem a esta Casa de Leis, dentre o prazo legal, se
existem políticas públicas e quais ações concretas e efetivas estão sendo tomadas por parte do poder público
municipal no sentido de auxiliar e resgatar a dignidade da população em condições de vulnerabilidade, e com
grave processo de exclusão social, que hoje se encontram instaladas da Praça Maria Isabel (Praça de Igreja
São Bento) e nas proximidades do restaurante ‘Bom Prato’.

REQUERIMENTO Nº 669/2020 - Professora Daniela
Solicitando ao Prefeito Municipal - Sr. Daniel Alonso (PSDB), a revisão e adequação no Decreto n.º 12.996,
publicado em 23 de abril de 2020, que regulamentou o expediente no âmbito da Administração Pública Direta
e Indireta, como medida de enfrentamento da pandemia do coronavirus, relativos aos direitos dos servidores
públicos municipais previstos na Lei Complementar n.º 11, no que se refere ao gozo de férias e licença
prêmio.

REQUERIMENTO Nº 672/2020 - Delegado Wilson Damasceno
Solicitando ao Prefeito Daniel Alonso e Diretor Presidente da EMDURB – Empresa Municipal de Mobilidade
Urbana, informarem a esta Casa da possibilidade de seja realizada a demarcação da metragem sequencial (a
cada 100 metros) até o final da pista reservada a pedestres, existente ao lado da Avenida Sanches Cibantos,
bem como a instalação de placa quanto à proibição do trânsito com bicicletas; de igual modo, informarem da
possibilidade de se realizar os mesmos procedimentos nas Avenidas das Esmeralda e Pedro de Toledo.
Ainda, solicitamos nos mesmos moldes, a demarcação da Pista de Cooper, da região do Aeroporto, na zona
Leste da cidade, na avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, próximo ao Bosque Municipal.

REQUERIMENTO Nº 653/2020 - Luiz Eduardo Nardi
Solicito ao Prefeito Municipal - Sr. Daniel Alonso, após consulta aos órgãos competentes, encaminhar a esta
Casa informações sobre a possibilidade de construir o calçamento (passeio público) no entorno da praça
localizada no Bairro Itaipu, bem como, informar sobre a possibilidade de se proceder à instalação de uma
academia ao ar livre na praça, atendendo às inúmeras reivindicações da população dessa importante região.
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Ressaltamos a urgência desta reivindicação, conforme imagens em anexo.

REQUERIMENTO Nº 663/2020 - Mário Coraíni Júnior
Solicitando ao Prefeito Municipal - Sr. Daniel Alonso após ultimar o setor competente, informar da
possibilidade de que sejam realizados de forma urgente, os reparos na iluminação da praça pública localizada
em frente a Rua Echaporã, nº 263 - no bairro Núcleo Habitacional Castelo Branco; haja vista que esta não
esta funcionando, gerando grande insegurança aos moradores da região, pois existem relatos de usuários de
drogas que estão frequentando a referida praça no período no noturno para práticas delitivas.

REQUERIMENTO Nº 701/2020 - Cícero do Ceasa
Solicitando ao Prefeito Municipal - Sr. Daniel Alonso, após consultar os órgãos competentes, informar a esta
Casa de Leis, quanto à possibilidade de se proceder o asfaltamento da Avenida Eliezer Rocha, no trecho
localizado entre as Ruas Manoel Pinheiros Matos e a Rua Edgar Santa Fé Cruz; haja vista que é uma
benfeitoria aguardada há muito tempo e ela proporcionará bem-estar e conforto aos munícipes desta
importante região.

REQUERIMENTO Nº 721/2020 - Danilo da Saúde
Solicitando ao Prefeito Daniel Alonso, informar sobre a adoção de providências urgentes relacionadas à
aquisição e fornecimento de uniformes, coletes e jalecos para os servidores que atuam na área da saúde, em
especial para aqueles que desempenham suas funções nos trabalhos externos, tais como: os Agentes
Comunitários de Saúde, de Controle de Endemias e de Zoonoses. A importância de fornecer o uniforme está
relacionada à proteção e a preservação da saúde desses profissionais que ficam constantemente expostos,
principalmente nesse momento da pandemia, onde existe a necessidade de higienização constante e a troca
de vestuário, com maior frequência, além da necessidade da identificação dos trabalhadores na rua e nas
comunidades onde atuam, oferecendo maior segurança aos profissionais e à população atendida.

REQUERIMENTO Nº 700/2020 - João do Bar
Solicitando ao Sr. Prefeito Municipal - Daniel Alonso após estabelecer contatos com a Secretário de Obras
Públicas Sr Hélcio do Carmo, informar a esta Casa de leis sobre a possibilidade de executar a construção de
um ‘SARJETÃO’, necessário na Rua Márcio Salés Tavares, em frente ao nº 280 - no bairro Campina Verde /
Zona Norte; haja vista vários pedidos dos moradores daquela região, que sofrem com as fortes chuvas e
problemas causados pela falta de escoamento da água pluviais. Tais obras objetivam proporcionar a melhor
qualidade de vida aos moradores daquela região.

REQUERIMENTO Nº 683/2020 - Albuquerque
Solicitando ao Prefeito Municipal – Sr. Daniel Alonso, envidar esforços juntos aos competentes setores, e
informar da possibilidade de, a partir de um estudo detalhado com as condições da via pública e inclusão no
Programa Asfalto Novo, proceder às diversas obras de pavimentação e recape da Rua Capitão Alberto
Mendes Junior, mais precisamente em suas quadras iniciais, próximo ao nº 118, no trecho entre a Avenida
Rev. Álvaro Simões e Rua México – Jardim Vitória; local onde se encontra sediado o 9º Batalhão de Polícia
Militar do Interior; uma vez que se encontra bastante prejudicado. Sabemos do empenho para execução dos
serviços do plano de recapeamento de nossas ruas e avenidas; tal obra, nortearão melhores condições de
locomoção para as viaturas e para as pessoas que precisam chegar até a unidade.

REQUERIMENTO Nº 711/2020 - José Luiz Queiroz
Solicitando ao Prefeito Municipal, Sr. Daniel Alonso, após consulta ao setor competente, informar se Lei nº
8.220/2018, de autoria deste Vereador, está sendo cumprida, uma vez que a mesma dispõe sobre a
publicação das doações recebidas pelo município de Marília no ‘Portal da Transparência’, de forma a
identificar o doador, o bem ou serviço doado, a destinação e a data da doação. Em caso positivo, demostrar
como é possível acessar as mencionadas informações.

REQUERIMENTO Nº 667/2020 - Marcos Custódio
Solicitando às empresas prestadoras de serviços como: NET - Serviços de Comunicação S/A, Vivo, Life e
CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz, e outras que tenham mesmo procedimento, informarem a esta
Casa sobre a possibilidade formularem estudos no sentido de reduzirem o intervalo de espera no
agendamento de seus serviços ao cliente, para intervalo de tempo menor, haja vista que seus agendamentos
são feitos de maneira a obrigarem os clientes ficarem à disposição, aguardando os técnicos para a visita de
instalação ou reparo, por até 6 (seis) horas> Importante ressaltar o constrangimento, posto que, os clientes
ficam à mercê do atendimento, sem poder sair de casa. Solicitamos que esta espera não ultrapasse o período
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máximo de 3 (três) horas – que se entende razoável para espera.

REQUERIMENTO Nº 704/2020 - Mário Coraíni Júnior
Solicitando ao Prefeito Municipal, Sr. Daniel Alonso, após consultar a Secretaria Municipal de Obras Públicas
e a CODEMAR - Companhia de Desenvolvimento de Marília, informar a esta Casa de leis a viabilidade de se
envidar esforços para proceder o recapeamento da camada asfáltica em toda a extensão da Rua José Mateus
Carlos, localizada no Bairro Jardim Sasazaki; haja vista que é uma reivindicação antiga da população que
reside e faz uso da via, que se encontra em uma situação muito ruim, embora já tenha ocorrido regularização
de solo com operações tapa buraco.

REQUERIMENTO Nº 649/2020 - Professora Daniela
Solicitando ao Prefeito Municipal – Sr. Daniel Alonso e ao Diretor-Presidente da EMDURB - Empresa
Municipal de Mobilidade Urbana de Marília - Sr. Valdeci Fogaça, informarem sobre a possibilidade de realizar
a construção de uma rotatória na Rua Francisco Guaglianone, confluência com as Ruas Marcelo Luís de
Oliveira e Palmira Fernandes, no Núcleo Habitacional José Teruel Martinez; haja vista que a construção da
mencionada rotatória oferecer maior segurança aos usuários e consequentemente, dar maior fluidez ao
trânsito no local.

REQUERIMENTO Nº 720/2020 - Delegado Wilson Damasceno
Solicitando ao Prefeito Municipal de Marília - Daniel Alonso e ao Secretário Municipal da Fazenda – Sr. Levi
Gomes de Oliveira, informarem da urgente necessidade de estudos orçamentário/financeiro no cadastro
municipal de contribuintes; análise jurídica; e consequentemente, o encaminhamento a esta Casa de Leis de
projeto versando sobre REFIS DA CALAMIDADE PÚBLICA COVID-19, visando a recuperação fiscal de
pessoas físicas desempregadas e empresas estabelecidas neste Município de Marília, prejudicadas pela crise
econômica gerada nas ações denominadas ‘FATO DO PRÍNCIPE’, praticadas para enfrentamento da
pandemia do Coronavírus; sobretudo o fechamento da atividade econômica em todos os setores produtivos.

REQUERIMENTO Nº 703/2020 - Cícero do Ceasa
Solicitando ao Prefeito Municipal – Sr. Daniel Alonso e ao Diretor da EMDURB – Sr. Valdeci Fogaça,
informações sobre a existência de estudos em andamento, ou possível desenvolvimento dos mesmos, de
forma a se proceder às obras de ampliação do Cemitério de ‘Padre Nóbrega’; haja vista que o atual já não
comporta mais a alta demanda e a população da região tem crescido demasiadamente.

REQUERIMENTO Nº 722/2020 - Danilo da Saúde
Solicitando ao Prefeito Daniel Alonso, em atendimento aos diversos pedidos formulados pelos servidores
públicos municipais, informar da possibilidade de revogação parcial do Decreto 12996/20, onde estabelece a
obrigação de afastamento dos funcionários com prejuízos de férias, licença prêmio, banco de horas, entre
outros que estão sofrendo impactos pela quarentena do coronavírus. Solicitamos ainda, a suspensão da
contagem dos dias de atestado médico para efeito da aquisição da licença prêmio e progressão por mérito,
enquanto durar a pandemia; uma vez que foi suspensa a contagem de tempo prevista em lei para aquisição
dos benefícios citados, disponibilizando dessa forma alternativa aos servidores que passam por problemas de
saúde, inclusive contaminados pelo Covid-19. Pois novamente as medidas implantadas pela Administração
Pública Municipal penalizam de forma brutal, uma parcela considerável de servidores públicos municipal.
Desta forma, solicito a reconsideração dos artigos que impõe essa obrigação aos servidores oferecendo
alternativas em comum acordo com a categoria.

REQUERIMENTO Nº 706/2020 - Marcos Custódio
Solicitando ao Prefeito Municipal, após contatos com o setor competente, informar sobre a possibilidade de se
providenciar, com máxima urgência, a construção de uma ‘lombada’ ou ‘lombofaixa’, ou dispositivo que seja
mais apropriado para o local, necessário na Rua Marechal Deodoro, próximo ao número 151, Bairro Fragata;
haja vista que, o local se tornou um corredor viário de muito movimento. Reforçamos a afirmação da
população local de que os veículos tem transitado por ali em alta velocidade, pois não há sequer a existência
de dispositivos que indiquem aos condutores para reduzirem a velocidade. Desta forma, existe grande
dificuldade da travessia de pedestres, causando muitos transtornos para os munícipes em geral.

REQUERIMENTO Nº 753/2020 - Danilo da Saúde
Solicitando ao Prefeito municipal - Daniel Alonso, informar por quais motivos ainda não foram adotadas
providências para organização do estacionamento rotativo (zona azul) no centro comercial. No início do ano
de 2018, a Prefeitura encerrou convênio que estabelecia uma parceria com a entidade social Legião Mirim,
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que além de organizar as questões do estacionamento rotativo, atendia centenas de jovens e adolescentes
com a oportunidade do primeiro emprego. Diariamente recebemos reclamações da população devido aos
transtornos causados aos comerciantes e consumidores que não encontram vagas para estacionar seus
veículos; e ainda, são constantemente ameaçados e intimidados por ‘flanelinhas’, indigentes e usuários de
drogas que tomaram conta da área central da cidade devido à falta de políticas públicas e da ausência de
ações pertinentes pelo município.

REQUERIMENTO Nº 743/2020 - João do Bar
Solicitando ao Sr Prefeito Municipal - Daniel Alonso apos contato com a Secretario de Obras Publicas Sr
Hélcio do Carmo informar a esta casa de leis sobre a possibilidade de executar a construção de um(
SARJETAO) necessário na rua Sergio de Faria esquina com a rua Tomojiro Umeda no bairro Santa Antonieta
Zona Norte haja vista vários pedidos dos moradores daquela região que sofrem com as fortes chuvas e
problemas causado pela falta de escoamento da água pluviais. tais obras a objetivam proporcionar a melhor
qualidade de vida aos moradores daquela região.

REQUERIMENTO Nº 734/2020 - Albuquerque
Solicitando ao Prefeito Municipal informar da possibilidade de realizar o recapeamento asfáltico a limpeza e o
calçamento do passeio público, no terreno pertencente à municipalidade e localizado na Rua Nassimen
Mussi, próximo ao nº 146, no bairro Jardim Guarujá . O local que apresenta crescimento exagerado do mato,
depósito de inservíveis e entulhos; um verdadeiro criadouro para mosquitos transmissores da dengue. Ainda,
apontamos que, nunca foi realizado o calçamento do passeio público exigido por lei municipal, situação que
causa transtornos aos munícipes que residem nas proximidades, caso o terreno não pertence ao município,
seja notificado o proprietário para que tome todas as providências.

REQUERIMENTO Nº 754/2020 - José Luiz Queiroz
Solicitando ao Prefeito Municipal, Sr. Daniel Alonso, após consulta ao setor competente, informar as medidas
a serem adotadas a fim de coibir as constates "festas" na Avenida Cascata. Segundo comerciantes e
moradores do entorno da referia via pública, regularmente observa-se a concentração de pessoas portanto
bebidas, comidas e, em alguns casos, drogas, além de som alto proveniente de caixas de som instaladas em
caminhonetes. Nos dias seguintes às "festas", observa-se grande quantidade de lixo espalhadas pela rua e
pelas calçadas, causando transtornos aos moradores e comerciantes.

REQUERIMENTO Nº 726/2020 - Luiz Eduardo Nardi
Solicitando à Tenente Cel. PM. Márcia Cristina Cristal Gomes - Comandante do 9º Batalhão da Polícia Militar
do Interior (BPMI), envidar esforços e informar da possibilidade de se intensificar o policiamento ostensivo e
preventivo, através de rondas rotineiras no Distrito de Rosália, em Marília. Esta região da cidade teve um
crescimento muito expressivo nos últimos ano; além de ser constituída por pessoas mais idosas, que aponta
sentir-se totalmente desprovida de um sistema de segurança mais eficaz; as rondas não são realizadas
regularmente. 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 746/2020 - Marcos Custódio
Solicitando ao Prefeito Municipal após estabelecer contatos com o setor competente, informar quando se
darão os serviços de limpeza, capinação e poda das árvores da área existente na lateral do Residencial São
Bento, ao lado da Rodovia Marília/ Ourinhos, na Rua Ioneo Carvalho Domingos - na Zona Sul de Marília; uma
vez que há tempos não é realizada a manutenção e conservação desta área. O local apresenta crescimento
exagerado do mato e acúmulo de lixo, causando transtornos e aspectos de abandono, o que causa grande
indignação à população residente, haja vista a necessidade de força tarefa, a fim de efetuar a limpeza das
áreas como forma de erradicar os focos do mosquito da dengue, escorpiões, aranhas e muitos outros insetos.

REQUERIMENTO Nº 727/2020 - Professora Daniela
Solicitando ao Prefeito Municipal – Sr. Daniel Alonso (PSDB), após ultimar as competentes Secretarias
municipais informar da possibilidade de se providenciar no âmbito do Município a regulamentação da Lei
Federal n.º 13.977/2020, intitulada ‘Lei Romeo Mion’, e que institui a Carteira de Identificação do Autista, que
permitirá prioridade às pessoas com o Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) nos serviços públicos e
privado e no atendimento médico no Sistema Único de Saúde (SUS).

REQUERIMENTO Nº 755/2020 - José Luiz Queiroz
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Solicitando ao Prefeito Municipal - Sr. Daniel Alonso, após consulta ao setor competente, informar a fase atual
em que se encontram as obras da terceira etapa da construção da rede de tratamento e afastamento do
esgoto em Marília, a ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) Bacia do Palmital, informando o percentual
concluído da obra, os valores gastos até o momento e a previsão do término e da operacionalização do
sistema.

Marcos Rezende
Presidente
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