Câmara Municipal de Marília
Estado de São Paulo

139ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 19ª LEGISLATURA, EM 27 DE JULHO DE 2020
(Pauta das Matérias do Expediente)

INDICAÇÕES
INDICAÇÃO Nº 948/2020 - João do Bar
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos necessária na Rua Clara Teodora Silva, em
frente ao nº 36 - Bairro Campina Verde, na Zona Norte; haja vista o enorme buracos no local vem causando
sérios transtornos aos moradores daquela região.

INDICAÇÃO Nº 949/2020 - Professora Daniela
Sugerindo à CODEMAR, que proceda à operação tapa buracos, em toda extensão da Rua Hiderahu
Okagawa - no Bairro Argollo Ferrão; haja vista a existência de vários buracos no local, situação que vem
causando sérios transtornos aos munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 950/2020 - Professora Daniela
Sugerindo à CODEMAR, que proceda à operação tapa buracos em toda extensão da rua Dona Idalina no
Bairro Chácara Eliana; haja vista a existência de vários buracos no local, situação que vem causando sérios
transtornos aos munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 951/2020 - Professora Daniela
Sugerindo à CODEMAR, que proceda à operação tapa buracos em toda extensão da rua Maria Candida de
Souza, no Bairro Argollo Ferrão; haja vista a existência de vários buracos no local, situação que vem
causando sérios transtornos aos munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 952/2020 - João do Bar
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente que efetue a retirada de entulhos na Avenida
Guiomar Novaes, em trecho localizado ao lado da CPFL no Bairro Jardim Santa Antonieta; haja vista o
descarte indevido de material ao longo da via pública, proporcionando o surgimento de insetos e animais
peçonhentos.

INDICAÇÃO Nº 953/2020 - João do Bar
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Ronaldo Oliveira dos Santos, em frente
ao nº 80 no bairro Campina Verde, na Zona Norte, haja vista o enorme buracos no local vem causando sérios
transtornos aos moradores daquela região.

INDICAÇÃO Nº 954/2020 - João do Bar
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos necessária na Avenida República, na altura do
nº 1478; haja vista o enorme buraco no local vem causando sérios transtornos aos moradores daquela região.

INDICAÇÃO Nº 955/2020 - João do Bar
Sugerindo ao Prefeito Municipal, determinar ao setor competente que providencie a instalação de coberturas
nos pontos de ônibus em toda Avenida João Martins Coelho, existentes em toda sua extensão, haja vista os
inúmeros pedidos dos usuários, que costumam ficar expostos às intempéries.

INDICAÇÃO Nº 956/2020 - João do Bar
Sugerindo ao Prefeito Municipal ultimar esforços junto à CPFL - Companhia Paulista de Força de Luz, para
que realize a substituição da iluminação pública, por outra de maior potência e luminosidade, necessária na
Avenida Alcebíades Spadoto em toda sua extensão - bairro Figueirinha ; haja vista que o local é muito escuro,
atendendo as inúmeras reclamações dos moradores preocupados com a falta de segurança.

INDICAÇÃO Nº 957/2020 - Professora Daniela
Sugerindo à CODEMAR, que proceda à operação tapa buracos em toda extensão da rua João Buffulin no
Bairro Jardim Continental; haja vista a existência de vários buracos no local, situação que vem causando
sérios transtornos aos munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 958/2020 - Evandro Galete
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Sugerindo à EMDURB que seja instalada uma 'lombada' na Avenida Maria Fernandes Cavallari, altura nº
1672; haja vista a ocorrência de grande número de acidentes neste cruzamento com a Rua Maria Giraldi
Cavallari, no bairro Jardim Cavallari.

INDICAÇÃO Nº 959/2020 - Evandro Galete
Sugerindo ao Prefeito Municipal de Marília, Sr. Daniel Alonso, que seja notificado proprietário do terreno
existente a rua Salvador Salgueiro, ao lado Berçário "Favo de Mel", para que este venha a fazer calçada de
sua propriedade, pois temos recebido reivindicações de mães tem que andar com suas crianças no meio da
rua, correndo risco de acidentes.

INDICAÇÃO Nº 960/2020 - Marcos Custódio
Sugerindo ao Diretor-Presidente da CODEMAR, determinar ao setor competente, para que realize operação
tapa buracos na Rua José Viana, nº 261, Bairro Rubens de Abreu Izique, haja vista a ocorrência neste local
de muitos buracos, causando transtornos aos munícipes da região, que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 961/2020 - Marcos Custódio
Sugerindo ao Diretor-Presidente da CODEMAR, determinar ao setor competente, para que realize operação
tapa buracos na Rua Antonio Stefani 199, Bairro, Conjunto Habitacional Paulo Lucio Nogueira haja vista a
ocorrência neste local de muitos buracos, causando transtornos aos munícipes da região, que por ali
trafegam. haja vista a ocorrência neste local de muitos buracos, causando transtornos aos munícipes da
região, que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 962/2020 - Marcos Custódio
Sugerindo ao Diretor-Presidente da CODEMAR, determinar ao setor competente, para que realize operação
tapa buracos na Rua João Serra 165, Bairro Conjunto Habitacional Paulo Lúcio Nogueira; haja vista a
ocorrência neste local de muitos buracos, causando transtornos aos munícipes da região, que por ali
trafegam. haja vista a ocorrência neste local de muitos buracos, causando transtornos aos munícipes da
região, que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 963/2020 - Marcos Custódio
Sugerindo ao Diretor-Presidente da CODEMAR, determinar ao setor competente, para que realize operação
tapa buracos na Rua Maria Francisca de Lima Silva, nº 177, Bairro Conjunto Habitacional Paulo Lucio
Nogueira; haja vista a ocorrência neste local de muitos buracos, causando transtornos aos munícipes da
região, que por ali trafegam. haja vista a ocorrência neste local de muitos buracos, causando transtornos aos
munícipes da região, que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 964/2020 - Marcos Custódio
Sugerindo ao Diretor-Presidente da CODEMAR, determinar ao setor competente, para que realize operação
tapa buracos Rua Antonio Sylvio Cunha Bueno, nº 168, Bairro Jardim Continental; haja vista a ocorrência
neste local de muitos buracos, causando transtornos aos munícipes da região, que por ali trafegam. haja vista
a ocorrência neste local de muitos buracos, causando transtornos aos munícipes da região, que por ali
trafegam.

INDICAÇÃO Nº 965/2020 - Evandro Galete
Sugerindo ao Diretor-Presidente da EMDURB – Empresa de Desenvolvimento Urbano e Habitacional de
Marília, seja procedida à sinalização/denominação com nomes das ruas necessárias nos distritos de Avencas,
Rosália, Dirceu e Amadeu Amaral, pois a falta desta sinalização está trazendo grande transtorno para
população, principalmente no que tange à entrega de correspondências e encomendas.

INDICAÇÃO Nº 966/2020 - Mário Coraíni Júnior
Sugerindo à CODEMAR, que realize a recuperação da camada asfáltica na Rua Araraquara, próximo ao nº
523, no Bairro Alto Cafezal, haja vista a existência de buracos no local.

INDICAÇÃO Nº 967/2020 - Mário Coraíni Júnior
Sugerindo à EMDURB providências para realizar as melhorias necessárias no ponto de ônibus localizado na
Rua Araraquara, próximo ao n° 183, no Bairro Alto Cafezal; 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 968/2020 - Mário Coraíni Júnior
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Sugerindo à CODEMAR a realização de uma operação tapa buracos na Rua Padre José de Anchieta, em
frente ao nº 671, no Bairro Alto Cafezal; haja vista a existência de buraco no local, que vem causando
transtornos a todos os munícipes que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 969/2020 - Cícero do Ceasa
Sugerindo à CODEMAR que realize os reparos na camada asfáltica da Rua Alcides João Zambom, nº 588, no
bairro Jardim Julieta; haja vista a existência de buracos no local, causando transtornos aos motoristas que por
ali trafegam e aos pedestres.

INDICAÇÃO Nº 970/2020 - Cícero do Ceasa
Sugerindo à CODEMAR que realize os reparos na camada asfáltica da Rua Altino Neto, nº 650 - no bairro
Jardim Julieta; haja vista a existência de buracos no local, prejudicando o tráfego normal de veículos.

INDICAÇÃO Nº 971/2020 - Cícero do Ceasa
Sugerindo à CODEMAR que realize os reparos na camada asfáltica da Rua Cacilda Munhoz Martin, nas
proximidades do nº 565, no bairro Jardim Julieta; haja vista a má conservação do piso carroçável e a
existência de buracos no local, prejudicando o tráfego normal de veículos.

INDICAÇÃO Nº 972/2020 - Cícero do Ceasa
Sugerindo à CODEMAR que realize os reparos na camada asfáltica da Rua Dolores Brambilla de Araújo, nas
proximidades do nº 513, no bairro Jardim Julieta; haja vista a existência de buracos profundos no local,
prejudicando o tráfego normal de veículos.

INDICAÇÃO Nº 973/2020 - Cícero do Ceasa
Sugerindo à CODEMAR que realize os reparos na camada asfáltica da Rua Pedro Martins Parra, nas
proximidades do nº 936, no bairro Jardim Julieta; haja vista a existência de buracos no local, prejudicando o
tráfego normal de veículos, provocando situação propensas à ocorrência de acidentes.

INDICAÇÃO Nº 974/2020 - Cícero do Ceasa
Sugerindo à CODEMAR que realize os reparos na camada asfáltica da Rua Roberto Zapola, nas
proximidades do nº 217, no bairro Jardim Julieta; haja vista a existência de buracos no local, prejudicando o
tráfego normal de veículos e causando indignação da população local.

INDICAÇÃO Nº 975/2020 - Delegado Wilson Damasceno
Sugerindo ao Prefeito Municipal, que acione o setor competente, no sentido de realizar reparos e adequação,
em uma infiltração recorrente, que causa danos à calçada, guias e sarjetas, com risco iminente de
afundamento e acidentes, na Rua Hermes da Fonseca, frente ao nº 60, no Bairro Palmital.

INDICAÇÃO Nº 976/2020 - Delegado Wilson Damasceno
Sugerindo ao Prefeito Municipal, que acione o setor competente, no sentido de notificar o proprietário da área
localizada à Rua Paulo Ravaneli, entre os nºs 230 e 244, para que realize a capinação e limpeza, bem como,
reconstrua a calçada e a mureta, conforme lei em vigor, no Bairro Palmital.

INDICAÇÃO Nº 977/2020 - Albuquerque
Sugerindo à CODEMAR que realize o recapeamento asfáltico da Rua Humberto Reis Alves, em toda a sua
extensão, no Bairro Jardim América ; haja vista que os constantes remendos das operações tapa buracos
deixou a via com diversas irregularidades e depressões, prejudicando o trânsito de veículos.

INDICAÇÃO Nº 978/2020 - José Luiz Queiroz
Sugerindo ao Diretor-Presidente da CODEMAR, o recape da Rua Guia Lopes (Bairro Vila Altaneira), em toda
a sua extensão; uma vez que, devido ao intenso movimento, a via pública apresenta desnível no asfalto e
diversos pequenos buracos.

INDICAÇÃO Nº 979/2020 - José Luiz Queiroz
Sugerindo ao Diretor-Presidente da CODEMAR, determinar ao setor competente reparos de um buraco na
Rua Luiz Manhães (Bairro Vila Hípica Paulista), próximo a número 21, pois a abertura no asfalto foi feita após
conserto na rede de esgoto.

INDICAÇÃO Nº 980/2020 - José Luiz Queiroz
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Sugerindo ao Diretor-Presidente da CODEMAR, que determine ao setor competente, o recape da Avenida
Francisco da Costa Pimentel (Bairro Jardim Planalto), pois o asfalto encontra-se desgastado.

INDICAÇÃO Nº 981/2020 - José Luiz Queiroz
Sugerindo ao Diretor-Presidente da CODEMAR, determinar ao setor competente que venha a asfaltar a Rua
Sérgio José Bambini (Bairro Jardim Paraíso), em toda a sua extensão, atendendo a pedido de moradores.

INDICAÇÃO Nº 982/2020 - Albuquerque
Sugerindo ao Prefeito Municipal que envide esforços junto à Secretaria Municipal de Obras Públicas no
sentido de viabilizar o melhor caminho que abrangerá toda a extensão da estrada vicinal que liga à BR-153,
na Granja Shintaku até a Fazenda do Estado e Granja Shintaku até a SP 333; uma vez que mesmas se
encontram em péssimas condições de tráfego, causando acidentes e muitos transtornos aos contribuintes que
daquela via se utilizam; principalmente em relação ao escoamento de produtos agrícolas. Ressaltamos que,
de imediato devem ser providenciados os reparos dos trechos que demonstram sinais mais graves. A
comunidade aguarda uma intervenção urgente, de forma a garantir a segurança de quem circula.

INDICAÇÃO Nº 983/2020 - José Luiz Queiroz
Sugerindo ao Diretor-Presidente da CODEMAR, o recape da Rua Francisco Xavier Ambrósio (Bairro
Somenzari), pois a via pública encontra-se coberta de pequenos buracos e desníveis no asfalto.

INDICAÇÃO Nº 984/2020 - José Luiz Queiroz
Sugerindo ao Diretor-Presidente da CODEMAR, determinar reparos de um buraco localizado na esquina entre
as Ruas Borba Gato e Dr. Gelás (Bairro São Miguel).

INDICAÇÃO Nº 985/2020 - Albuquerque
Sugerindo ao Prefeito Municipal através dos órgãos competentes que efetuem a manutenção do 'SARJETÃO'
na Rua Carlos Botelho, próximo ao nº 644, esquina com a Rua dos Bancários, no Bairro Jardim Maria Izabel;
haja vista o péssimo estado de conservação do local, com buracos e com o asfalto estufado, causando
transtornos a todos que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 986/2020 - Professora Daniela
Sugerindo à EMDURB, para que seja implantado um redutor de velocidade do tipo 'lombada`, na Rua Amador
Bueno próximo ao nº 1833, no bairro Vila Comerciários II; haja vista o grande fluxo de veículos que transitam
em alta velocidade nesse local, colocando em risco a vida dos moradores, comerciantes e outros motoristas
que trafegam naquele local.

INDICAÇÃO Nº 987/2020 - 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 Luís Antônio de Oliveira com a Rua Otavio Cunha - 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 988/2020 - Professora Daniela
Sugerindo à CODEMAR, que proceda à operação tapa buracos em toda extensão da rua Francisco Xavier
Ambrósio no Bairro Jardim Ohara; haja vista a existência de vários buracos no local, situação que vem
causando sérios transtornos aos munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 989/2020 - Evandro Galete
Sugerindo ao Prefeito Municipal de Marília que seja feito estudos de infraestrutura de 'galerias pluviais',
necessárias na Rua Rodrigues Alves entre as ruas D. Pedro e 9 de Julho, pois a ausência desses dispositivos
está causando transtornos para moradores do local.

INDICAÇÃO Nº 990/2020 - Luiz Eduardo Nardi
Sugerindo à CODEMAR, que proceda à operação tapa buracos em toda extensão da rua Luiz Manhães, no
Bairro Vila Hípica; haja vista a existência de vários buracos no local, situação que vem causando sérios
transtornos aos munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 991/2020 - Luiz Eduardo Nardi
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Sugerindo à CODEMAR, que proceda à operação tapa buracos na maior parte das vias públicas do Bairro
Maria Izabel, haja vista a existência de vários buracos na região, principalmente em toda extensão da rua
Bragança; situação que vem causando sérios transtornos aos motoristas e pedestres que transitam por ali.

INDICAÇÃO Nº 992/2020 - Albuquerque
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Avenida Doutor José Guimarães Toni,
próximo à Sub Estação da CPFL, no Bairro Jardim América ; haja vista o péssimo estado de conservação em
que se encontra o piso asfáltico, com muitos buracos, situação que tem causado sérios transtornos aos
munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 993/2020 - Albuquerque
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao órgão competente que realize a limpeza da 'bocas de lobo'
(bueiros), bem como, das grades de proteção existentes na Rua José Pelegrine, mais precisamente no trecho
que compreende entre a Rua Bernardo Monteiro, no Bairro Homero Zaninotto.

INDICAÇÃO Nº 994/2020 - Delegado Wilson Damasceno
Sugerindo à CODEMAR, que execute a correção na camada asfáltica da Rua Paulo Ravanelli, frente ao n.o
251, seguindo até a esquina da Rua Dermânio da Silva Lima, que encontra-se em péssimo estado, atendendo
solicitação de munícipes, no Bairro Palmital.

INDICAÇÃO Nº 995/2020 - Delegado Wilson Damasceno
Sugerindo à CODEMAR, que execute a correção na camada asfáltica da Rua Wasvaldo Fontana, frente ao
“Bar do Lazinho”, quase na esquina com a Rua Dermânio da Silva Lima, que tem prejudicado o trânsito no
local, no Bairro Palmital.

INDICAÇÃO Nº 996/2020 - Delegado Wilson Damasceno
Sugerindo à CODEMAR, que execute a correção na camada asfáltica da Rua Wasvaldo Fontana, frente aos n
os 221, 231 e 244, que encontra-se em estado deprimente, atendendo pedidos dos moradores do local, no
Bairro Palmital.

INDICAÇÃO Nº 997/2020 - Delegado Wilson Damasceno
Sugerindo à CODEMAR, que execute a correção na camada asfáltica da Rua Wasvaldo Fonseca, frente aos
nºs 201 e 210, em abertura do Departamento de Água e Esgoto para sanar vazamento, que tem prejudicado o
trânsito no local, no Bairro Palmital.

INDICAÇÃO Nº 998/2020 - Maurício Roberto
Sugerindo ao Prefeito Municipal de Marília, Sr. Daniel Alonso após consulta ao setor competente, proceder
com a reforma e revitalização do espaço público CEMESC -Centro Municipal Educacional Esportivo e Cultural
“Francisco de Assis Nascimento”, localizado na Rua Sylvia Ribeiro de Carvalho, na altura do numeral 95, no
bairro Núcleo Habitacional Nova Marília, haja vista que o mesmo que encontra-se totalmente abandonado,
deteriorado, depredado, com telhado, portas e janelas, danificados, em meio a muito mato, completamente
destruído e servindo de esconderijo para usuários de entorpecentes e meliantes.

INDICAÇÃO Nº 999/2020 - Maurício Roberto
Sugerindo ao Diretor-Presidente da CODEMAR que realize a reposição da camada asfáltica na Rua
Felisberto Gravena no trecho entre as Ruas Manoel Pinheiros Matos e Rua Pedro Martins Parra, localizadas
no Parque Residencial Julieta; haja vista a existências de diversos buracos abertos pelo DAEM para
manutenção de galerias, causando riscos à segurança do trânsito, principalmente aos motociclistas.

INDICAÇÃO Nº 1000/2020 - Maurício Roberto
Sugerindo ao Diretor-Presidente da CODEMAR qque realize operação tapa buracos na Rua Pedro Martins
Parra, defronte ao numeral 936, no Jardim Santa Antonieta; haja vista existência de buraco de grande
proporção próximo ao ponto de ônibus do transporte coletivo, situação que causa dificuldades aos motoristas
e riscos de acidentes de trânsito, principalmente envolvendo motociclistas.

INDICAÇÃO Nº 1001/2020 - Maurício Roberto
Sugerindo ao Prefeito Municipal de Marília - Sr. Daniel Alonso, através da secretaria competente, que se
notifique o proprietário do imóvel localizado na Pedro Martins Parra na confluência com a Rua Emérita Bonini
Reginato, no bairro Jardim Santa Antonieta, que proceda a regularização e limpeza no terreno onde existe
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uma obra inacabada e há muito tempo abandonada; haja vista s condições precárias do local com acúmulo de
lixo e entulhos de construção que causam transtornos para a vizinhança e dificuldades aos pedestres que,
pela falta de calçada, necessitam transitar pela via.

INDICAÇÃO Nº 1002/2020 - Maurício Roberto
Sugerindo ao Presidente do DAEM - Departamento de Água e Esgoto de Marília,para que realize a reposição
da camada asfáltica na Rua Crisanto César, próximo à confluência com a Avenida João Martins Coelho, no
Jardim Santa Antonieta; haja vista a existências de buraco de grande proporção aberto pelo DAEM para
manutenção de galerias, o que vem provocando riscos à segurança dos motoristas devido ao intenso trânsito
de veículos naquela localidade.

INDICAÇÃO Nº 1003/2020 - Maurício Roberto
Sugerindo ao Prefeito Municipal de Marília, por meio da secretaria competente, que se notifique os
proprietários dos terrenos localizados na Rua José Batista de Almeida Sobrinho, localizados entre os
numerais 319 e 349 , no bairro Jardim Santa Antonieta, que proceda a construção de passeio público; haja
vista que a área destinada a calçada está tomada por mato, situação que impede o trânsito de pedestres e
transtornos aos moradores.

INDICAÇÃO Nº 1004/2020 - Danilo da Saúde
Sugerindo ao Prefeito Municipal de Marília, Sr. Daniel Alonso, providências para realizar a limpeza e
recolhimento de resíduos de diversas naturezas depositados de forma irregular em toda extensão do
perímetro Estádio Varzeano ‘Pedro Rojo Lozano Sola’, localizado na Rua Nicolino Roseli - Bairro Lorenzetti,
tendo em vista a condição precária do local, atendendo a pedido dos moradores e população que frequenta o
local.

INDICAÇÃO Nº 1005/2020 - Danilo da Saúde
Sugerindo ao Prefeito Municipal de Marília - Sr. Daniel Alonso com a urgência possível, determinar ao setor
competente a instalação de "sarjetão" na confluência da Rua Dr Luis Gonçalves com Rua Nicolino Roseli,
bairro Jardim Lorenzetti, com a finalidade de minimizar os estragos provocados pela ação do tempo e das
águas pluviais, que removem toda camada asfáltica provocando a abertura de diversos buracos; desta forma,
colocando em risco a segurança de quem transita pelo local. Buscamos atender às reivindicações dos
moradores da região.

INDICAÇÃO Nº 1006/2020 - Danilo da Saúde
Sugerindo ao Diretor-Presidente da CODEMAR providências para realizar operação tapa buracos na Rua
Cincinato Braga, no bairro Palmital, em toda sua extensão; tendo em vista que o local apresenta diversos
buracos, colocando em risco a segurança de quem transita pelo local, atendendo as reivindicações dos
moradores.

INDICAÇÃO Nº 1007/2020 - Danilo da Saúde
Sugerindo ao Prefeito Municipal de Marília providências para realizar a limpeza, capinação e recolhimento de
resíduos de diversas naturezas em área localizada as margens da Rua Geraldo Cavalca Primo - bairro Jardim
Vila Flora, atendendo a solicitação dos moradores da região.

INDICAÇÃO Nº 1008/2020 - Danilo da Saúde
Sugerindo ao Diretor-Presidente da CODEMAR - Companhia de Desenvolvimento Econômico de Marília,
providências relacionadas à pavimentação asfáltica na Rua Antonio Zumiotti Sobrinho - bairro Luiz Homero
Zaninotto, tendo em vista que a ausência de infraestrutura no referido local vem ocasionando diversos
transtornos aos moradores da região.

INDICAÇÃO Nº 1009/2020 - 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 extensão da Rua Kintaro Mitsuka,
bairro Jardim Marajó; tendo em vista a condição precária do local, onde encontra-se com mato alto e resíduos
de diversas naturezas. Buscamos atender a inúmeros pedidos dos moradores da região.

INDICAÇÃO Nº 1010/2020 - Marcos Rezende
Sugerindo ao Prefeito Municipal de Marília, Sr. Daniel Alonso, com a urgência possível determinar ao setor
competente, que efetue a capinação e limpeza da calçada localizado na Rua Palmares, nº 43 - bairro Boa
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Vista.

INDICAÇÃO Nº 1011/2020 - Marcos Rezende
Sugerindo ao Prefeito Municipal de Marília, Sr. Daniel Alonso, com a urgência possível determinar ao setor
competente, a limpeza e capinação do terreno localizado na Avenida Maria Fernandes Cavallari, ao lado do
número 2299 - Jd. Cavallari; haja vista o mau estado de conservação.

INDICAÇÃO Nº 1012/2020 - Marcos Rezende
Sugerindo ao Presidente do DAEM - Departamento de Água e Esgoto de Marília, determinar ao setor
competente que efetue o reparo do vazamento no buraco localizado na Rua Felício Cizotto, defronte ao
número 40 – Jardim Marajó

INDICAÇÃO Nº 1013/2020 - Marcos Rezende
Sugerindo ao Presidente do DAEM - Departamento de Água e Esgoto de Marília, determinar ao setor
competente que efetue o reparo do vazamento no buraco localizado na Rua Manoel Lopes Saes, defronte ao
número 532 – Vila Hípica.

INDICAÇÃO Nº 1014/2020 - Marcos Rezende
Sugerindo ao Diretor-Presidente da CODEMAR - Companhia de Desenvolvimento Econômico de Marília,
determinar ao setor competente que efetue a operação tapa buraco na Rua Adair Martins, próximo ao número
156 - Jd. Fontanelli.

INDICAÇÃO Nº 1015/2020 - Marcos Rezende
Sugerindo ao Diretor-Presidente da CODEMAR - Companhia de Desenvolvimento Econômico de Marília,
determinar ao setor competente que efetue a operação tapa buraco na Rua Maria Siqueira de Campos,
próximo ao número 233 - Bairro César de Almeida.

REQUERIMENTOS QUE INDEPENDEM DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
REQUERIMENTO Nº 698/2020 - Cícero do Ceasa
Votos de profundo pesar pelo falecimento da Sra. Maria do Carmo Ribeiro, voluntária na Horta Comunitária
"Vinha do Senhor", aos 78 anos de idade, ocorrido no dia 19 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 699/2020 - Evandro Galete
Votos de profundo pesar pelo falecimento do estimado Sr. José Marcelo Gasperoni, ocorrido no último dia 18
de julho, em nossa cidade. Externamos nossos sentimentos aos familiares e amigos.

REQUERIMENTO Nº 691/2020 - Albuquerque
Votos de profundo pesar pelo falecimento do estimado Sr. Alessandro Donizetti de Andrade, aos 47 anos de
idade, ocorrido no último dia 16 de julho, em nossa cidade. Externamos nossos sentimentos aos familiares e
amigos.

REQUERIMENTO Nº 684/2020 - Marcos Rezende
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada Sra. Maria Guida de Souza, aos 96 anos de idade,
ocorrido no último dia 16 de julho, em nossa cidade. externamos nossos sentimentos aos familiares e amigos.

REQUERIMENTO Nº 692/2020 - Professora Daniela
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada Sra. VALMA MEDEIROS DE LIMA, aos 75 anos de
idade, ocorrido no último dia 17 de julho, em nossa cidade. Externamos nossos sentimentos aos familiares e
amigos.

REQUERIMENTO Nº 693/2020 - Marcos Rezende
Votos de profundo pesar pelo falecimento do estimado Sr. Osvaldo Correia dos Santos, aos 76 anos de idade,
ocorrido no último dia 18 de julho, em nossa cidade. Externamos nossos sentimentos aos familiares e amigos.

REQUERIMENTO Nº 710/2020 - Professora Daniela
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Votos de profundo pesar pelo falecimento do estimado professor Dejair Lopes, aos 65 anos de idade, ocorrido
no último dia 21 de Julho em nossa cidade. Externamos nossos sentimentos aos familiares e amigos.

REQUERIMENTO Nº 694/2020 - Marcos Rezende
Votos de profundo pesar pelo falecimento do estimado Sr. Pedro Alaércio Berloffa, aos 59 anos de idade,
ocorrido no último dia 18 de julho, em nossa cidade. Externamos nossos sentimentos aos familiares e amigos.

REQUERIMENTO Nº 695/2020 - Marcos Rezende
Votos de profundo pesar pelo falecimento do estimado Sr. Júlio Barbosa, aos 40 anos de idade, ocorrido no
último dia 18 de julho, em nossa cidade. Externamos nossos sentimentos aos familiares e amigos.

REQUERIMENTO Nº 696/2020 - Marcos Rezende
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada Sra.Aline Aparecida Balbino, aos 31 anos de idade,
ocorrido no último dia 18 de julho, em nossa cidade. Externamos nossos sentimentos aos familiares e amigos.

REQUERIMENTO Nº 697/2020 - Marcos Rezende
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada Sra. Janete Rodrigues da Mota, aos 82 anos de idade,
ocorrido no último dia 18 de julho, em nossa cidade. Externamos nossos sentimentos aos familiares e amigos.

REQUERIMENTO Nº 709/2020 - Marcos Rezende
Votos de profundo pesar pelo falecimento do estimado Sr. Augusto Pinto de Oliveira, aos 93 anos de idade,
ocorrido no último dia 20 de julho, em nossa cidade. Externamos nossos sentimentos aos familiares e amigos.

REQUERIMENTO Nº 724/2020 - Marcos Rezende
Votos de profundo pesar pelo falecimento do músico mariliense, cantor e compositor SÉRGIO RICARDO – no
último dia 23 de julho, aos 88 anos de idade - grande ícone da MPB, que atuou em movimentos que
redefiniram a cultura brasileira, responsável por composições marcantes. João Lutfi nasceu em Marília em 18
de julho de 1932 e em nossa cidade, iniciou sua atividade musical. Apresentou-se ao lado de grandes nomes
da música brasileira e foi um dos primeiros compositores da bossa nova e entusiasta do cinema novo. Dirigiu
filmes, escreveu livros e também atuou como artista plástico, além de assinar trilhas sonoras para os filmes do
cineasta Glauber Rocha. Esta cidade reconhece e enaltece suas expressões artísticas e com orgulho
celebrará sua memória. Nossos sinceros sentimentos!

REQUERIMENTO Nº 725/2020 - Marcos Rezende
Votos de profundo pesar pelo falecimento do estimado amigo Sr. Vivaldo Rafacho Coneglian, aos 73 anos de
idade, ocorrido no último dia 17 de Julho, em São Bernardo do Campo, neste estado de São Paulo.
Externamos nossos sentimentos aos familiares e amigos.

REQUERIMENTOS SUJEITOS A VOTAÇÃO
REQUERIMENTO Nº 689/2020 - Evandro Galete
Votos de congratulações para com o Wagner Alves e sua esposa Silvina Pereira Costa Alves, que há 14 anos
estão à frente da renomada empresa "Flores e Doces", localizada na Avenida da Saudade, em frente ao
Cemitério, atendendo a todos os seus clientes com profissionalismo, competência e dedicação. Um renomado
comércio de família iniciado com o pioneiro Sr. Lindolfo Pereira Costa (in memoriam) há 34 anos, e que vem
mantendo a mesma qualidade de serviços e produtos ofertados. Nosso sincero reconhecimento e votos de
contínuo sucesso!

REQUERIMENTO Nº 705/2020 - Albuquerque
Votos de congratulações para o qualificado comerciante mariliense de 'Disco LP' - Sr Marcos Jorge, que
completou 27 anos no ramo, vendendo e divulgando o mundo do Rock e que coincidentemente, no último dia
13 de julho, o Brasil comemora o Dia do Rock; mais do que música, diversão ou estilo de vida, o rock é coisa
muito séria.. Agradecemos a enorme contribuição para o enriquecimento de divulgação de estilo tão próprio e
contagiante. Para alguns dos roqueiros que viveram na capital do rock – a Brasília dos anos 80 e 90–, os
conhecimentos adquiridos a partir da devoção e da dedicação a esse estilo musical, que muitas vezes se
confunde com estilo de vida, está presente até os dias atuais. Nosso reconhecimento e votos de contínuo
sucesso.

REQUERIMENTO Nº 690/2020 - Luiz Eduardo Nardi
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Votos de congratulações à servidora pública Sra. Cleire Fontana da Silva, que desde 01 de julho de 2020,
conforme Portaria 28334/2020 está fazendo jus à merecida aposentadoria que será desfrutada ao lado de sua
família. Esta casa de Leis, agradece pelos relevantes serviços prestados à sociedade mariliense,
principalmente nos trabalhos realizados com maestria e dedicação, certa de que a digna profissional tem a
consciência do dever cumprido. Nossos sinceros votos de sucesso!

REQUERIMENTO Nº 702/2020 - Marcos Custódio
Votos de congratulações em comemoração ao aniversário de 52 anos da Igreja Evangélica Pentecostal “O
Brasil Para Cristo”, em nome de seu Pastor Presidente, Pastor Luis Carlos Sposito, extensivos a todos os
membros do abençoado templo, amigos e pessoas que lutam para a Obra de Deus, sob o lema "Conquistar o
Brasil para Cristo" - um povo escolhido para fazer a diferença em nossa nação. A Igreja Evangélica
Pentecostal “O Brasil Para Cristo” é uma denominação pentecostal fundada em 1955, e foi uma das maiores
expressões do Movimento Pentecostal no Brasil. Em Marília, o aniversário de fundação é comemorado todo
dia 15 de Julho. 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 718/2020 - Marcos Rezende
Votos de congratulações à Sra. Daniele Aparecida Fernandes de Abreu Suzuki - advogada formada e inscrita
na OAB do Estado de São Paulo. Daniele concluiu a graduação em Direito no Centro Universitário Eurípides
de Marília em 2007, onde se destacou e recebeu o prêmio UNIVEM de ‘Excelência de Desempenho
Acadêmico’. É pós-graduada em Direito Civil e Processual Civil, pós-graduanda em Direito do Trabalho e
Previdenciário também pelo Centro Universitário Eurípides de Marília e possui um escritório advocatício da
Rua Amazonas, 452 – Jd. Cascata. Sua especialização em Direito do Trabalho e Previdenciário, tem por
objetivo principal fazer com que sejam respeitados os direitos fundamentais inerentes a qualquer trabalhador,
sempre lutando para nos dar voz e garantir a justiça para todos, buscando a solução de conflitos, com
seriedade, transparência e respeito aos clientes. Parabéns à Sra. Daniele por seu profissionalismo e
dedicação!

REQUERIMENTO Nº 723/2020 - Maurício Roberto
Votos de congratulações ao Senhor Rubens Politto, pelos relevantes serviços prestados ao nosso município
de Marília por meio de sua trajetória de vida, que com 84 anos de idade continua praticando o esporte,
escrevendo suas obras literárias e atuando como incentivador do esporte às gerações futuras. Rubens Politto
- é um grande vencedor, um verdadeiro ‘Mito’, e recentemente teve sua vida biografada pelo escritor Osvaldo
Teruo Morinaga, que descreveu de uma maneira muito perspicaz a trajetória de sucesso percorrida por esse
homem exemplar. Ao Policial Militar da Reserva, Atleta Halterofilista e Escritor Rubens Politto, pelo seu
magnífico exemplo de vida e influência para as futuras gerações, expressamos os nossos mais sinceros votos
de agradecimento e desejando-lhe que continue obtendo muitas vitórias e sucesso!

REQUERIMENTO Nº 715/2020 - Professora Daniela
Votos de congratulações ao salão de beleza “Studio Rocha Hair”, em nome de sua proprietária Sra. Aline
Cristina Fernandes Rocha, pelos excelentes serviços prestados à nossa comunidade. Destaca-se no seu
segmento pelos mais diversos serviços, tais como: cortes, escova, pintura, manicure, pedicure, maquiagem e
outros, promovendo a autoestima e bem estar de seus clientes. O salão está localizado à Rua Aparecida
Pereira Lanzi, n.º 26, no bairro Nova Marília. Nosso reconhecimento e os mais sinceros votos de sucesso e
prosperidade. Parabéns!

REQUERIMENTO Nº 678/2020 - Delegado Wilson Damasceno
Votos efusivos de congratulações à progressista e conceituada empresa ‘PASSAPORT LOGÍSTICA’, em
nome dos empresários vibrantes e entusiastas JORGE ROSA DOS SANTOS JR. e sua esposa ROSANA;
extensivos à considerável legião de clientes e amigos fiéis. Com a premissa e o dom de superar limites,
JORGE e ROSANA, impulsionaram a empresa através de carretos, fretes, reboque de motos, pequenas
mudanças, encomendas em geral. Sob o Lema "Rapidez e Segurança" - a fé no trabalho, e gratidão a Deus no
coração, observa-se o objetivo conquistado a olhos vistos: serviços prestados com qualidade e credibilidade e
orçamento sem compromisso. PASSAPORT LOGÍSTICA - Um projeto de vida, abençoado por Deus! Dignos
de Bênçãos! Saúde e Paz!

REQUERIMENTO Nº 708/2020 - Evandro Galete
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Votos de congratulações para com o Sr. José Maria Balanco, em reconhecimento pela passagem e
celebração de seu aniversário, em data de 21 de julho último, quando completou 66 anos de idade. Natural de
Calheta - Portugal, que veio para Brasil com apenas um ano de idade; jovem, iniciou seu trabalhos no
‘Supermercado Pastorinho’, em 1968 – permanecendo até 2004. Esta casa de Leis, agradece pelos
relevantes serviços prestados à sociedade mariliense, principalmente nos trabalhos realizados com maestria e
dedicação - certa de que digno profissional tem a consciência do dever cumprido. Nossos sinceros parabéns
e votos de sucesso desfrutados ao lado de sua família!

REQUERIMENTO Nº 713/2020 - Albuquerque
Votos de congratulações ao Gestor Ambiental e Servidor Público Municipal, Cassiano Rodrigues Leite, Chefe
da Divisão do Meio Ambiente e Conselheiro do CADES – Conselho Municipal do Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável de Marília, em reconhecimento pelo profissionalismo, pautado pela ética e
respeito, e pelos serviços prestados à nossa cidade de Marília, nas questões ambientais, habilidades e
competências que fazem a diferença em ações de importante na área, tais como: mapeamento de nascentes,
arborização urbana, sensoriamento remoto de áreas de riscos e contaminadas, e projetos que promovem a
sustentabilidade, a exemplo do ‘Projeto Recicloteca’, que incentiva a leitura e o reuso de livros (reutilização
sustentável) na cidade. Nossos efusivos cumprimentos!

REQUERIMENTO Nº 714/2020 - Luiz Eduardo Nardi
Votos de congratulações aos membros do “Grupo Empreender – Empreendedorismo Feminino, Networkins e
Eventos”, na pessoa de sua Diretora - Sra. Denise Campos Justino, em reconhecimento ao relevante trabalho
prestado, que tem o intuito de levar informação e fomentar a cultura empreendedora, promovendo
conhecimento a jovens empreendedoras, tratando de assuntos diversos, tais como: inovação, economia,
motivação, inspiração, marketing, gestão, dentre outros temas. Nossos efusivos cumprimentos pelo empenho
em levar conteúdo de qualidade ao seu público. Sucesso!

REQUERIMENTO Nº 712/2020 - Marcos Custódio
Votos de congratulações ao Sr. Jeferson de Souza Morales, funcionário exemplar da “JAVEP CHEVROLET”,
há mais de 14 anos trabalhando neste importante segmento, que se destaca por seu profissionalismo,
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 muito dedicado e atencioso em seu atendimento. Merece nosso
reconhecimento e consideração. Parabéns e que Deus abençoe!

REQUERIMENTO Nº 719/2020 - Marcos Rezende
Votos de congratulações ao Auto Posto Reserva Palmital, em nome de seus exímios proprietários Fábio
Evangelista e Bruno Evangelista, que desde outubro de 2019 estão à frente da direção do posto, atuando com
profissionalismo e competência. Com experiência no setor, Sr. Fábio lidera o posto localizado na Avenida
Sigismundo Nunes de Oliveira, 53 - Jardim Nazareth, atuando no comércio varejista de combustíveis para
veículos automotores (álcool etanol, gasolina comum ou aditiva, diesel e gás natural veicular), além de
oferecer um exímio atendimento. Parabéns ao Auto Posto Reserva Palmital e a seu proprietário pelos
serviços oferecidos e pela enorme atenção aos clientes de Marília e região!

REQUERIMENTO Nº 716/2020 - Professora Daniela
Votos de congratulações à tradicional "Óptica Marília", nas pessoas de seus proprietários Sr. Pedro Espadoto
Filho e Luciane Helena Rasmussen Espadoto, extensivos a todos os funcionários pelos excelentes serviços
prestados, oferecendo produtos de qualidade, modernos e sofisticadas armações de sol e grau, além de lentes
e diversidade de marcas. A Óptica vem se destacando há mais de 10 anos no mercado e seu técnico
responsável Sr. Pedro atua mais de 40 anos, possuindo larga experiência no ramo óptico. A loja está
localizada na Rua Prudente de Moraes, nº 43, no centro de Marília. Nosso reconhecimento e mais sinceros
votos de sucesso e prosperidade. Parabéns!

REQUERIMENTO Nº 717/2020 - Delegado Wilson Damasceno
Votos efusivos de congratulações à majestosa e imponente Academia ‘ESMERALDA FITNESS’; em nome da
empresária e Diretora audaciosa e entusiasta VILMA MARTINELI; extensivos aos exímios profissionais
graduados, solícitos e envolvidos na missão que abraçaram. Por amor à Marília, há dez anos, VILMA
MARTINELI, ousada e convicta, fez prosperar a Academia dos sonhos. Com estrutura de última geração,
equipamentos de primeiro mundo, sistema com ‘personal trainer’, aulas específicas para obesos, diabéticos e
hipertensos e preparação física para concursos. Em tudo cumpre os padrões exigidos, sob o lema
"Humanização, bem estar e qualidade de vida", nossa história enaltece, e Marília orgulhosa AGRADECE.
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Esmeralda Fitness e você, para um corpo saudável, uma mente elogiável! Dignos de Bênçãos! Saúde e Paz!

REQUERIMENTOS SUJEITOS A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
REQUERIMENTO Nº 479/2020 - Evandro Galete
Solicitando ao Sr. Prefeito municipal – Daniel Alonso, após contatar a Secretaria competente, encaminhar a
esta Casa relação (completa e pormenorizada) dos imóveis públicos cedidos a associações, por ‘Concessão’,
para Centros Comunitários, para uso de poliesportivos e outras entidades, constando negativa de débitos com
DAEM e CPFL; uma vez que a partir da assinatura de tais contratos, as despesas correrão por obrigação do
permissionário, conforme cláusula contratual específica; em caso positivo, enviar relação dos débitos,
indicando a Secretaria e setor responsável pela fiscalização.

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 486/2020 - Professora Daniela
Solicitando ao Prefeito Municipal - Senhor Daniel Alonso, informar a esta Casa de Leis, a possibilidade de
proceder à instalação de uma praça com ‘playgrounds’ adaptados para crianças portadoras de necessidades
especiais, no espaço público existente ao lado do Espaço Cultural de Marília, facilitando assim o acesso a
todos os munícipes, por se tratar de área livre de grande potencial, localizada na região central da cidade,
onde o fluxo de pessoas é muito grande, sendo um local apropriado para a construção dessa praça.

REQUERIMENTO Nº 566/2020 - Cícero do Ceasa
Solicitando ao Prefeito Municipal — Sr. Daniel Alonso, juntamente com o Sr. Hélcio Freire do Carmo Secretário de Obras Pública e do Secretário Municipal do Meio Ambiente e de Limpeza Pública — Vanderlei
Dolce, de forma reiterada conforme Requerimento 1536-2019, informar da possibilidade de se proceder à
poda da árvore, o corte das raízes e a construção do calçamento na Rua Alvorada esquina com a Rua Vinte e
Cinco de Janeiro, mais precisamente dentro da EMEI “Príncipe Mikasa”; haja vista que, a referida árvore está
colocando em risco a integridade física das crianças e adultos e a estrutura da escola e residências da
vizinhança.

REQUERIMENTO Nº 577/2020 - Danilo da Saúde
Solicitando ao Prefeito municipal – Sr. Daniel Alonso, informar sobre a adoção de medidas urgentes em
conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento Social, Conselho Tutelar, Comando da Polícia Militar,
Secretaria da Saúde, dentre outros órgãos que tenham pertinência temática, com a finalidade de promover
rondas, fiscalizações e orientações à população referente ao descumprimento do Decreto de estado de
calamidade vigente no município, para fins de prevenção e de enfrentamento à pandemia causada pelo
COVID-19 . Rotineiramente estamos recebendo denúncias por parte da população relatando que jovens e
adolescentes estão promovendo aglomeração em locais públicos com realização de festas, encontros e
confraternização, em especial na Rua Manoel Raphael, defronte ao SEST/SENAC na região sul, na Avenida
Cascata, na região leste e ainda, aos domingos na praça do distrito de Rosália.

REQUERIMENTO Nº 608/2020 - José Luiz Queiroz
Solicitando ao Prefeito Municipal Sr. Daniel Alonso, após consulta ao setor competente, informar a esta Casa
de Leis, sobre a possibilidade de fornecer o resultado da pesquisa elaborada visando o mapeamento da
cidade, por meio de sensoriamento remoto a fim de identificar as áreas contaminadas, situações de
degradação ambiental, áreas de risco e cálculo da cobertura vegetal, tal como orienta o Programa Estadual
"Município Verde Azul" na diretiva 'uso do solo', cujo objetivo é levar as cidades a conhecerem melhor seus
territórios.

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
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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 612/2020 - Maurício Roberto
Solicitando ao Prefeito municipal, Sr. Daniel Alonso; ao Secretário Municipal da Educação, Helter Rogério
Bochi; ao Secretário Municipal de Obras Públicas, Hélcio Freire do Carmo e ao Secretário Municipal de
Planejamento Urbano, José Antônio de Almeida, em reiteração ao requerimento 939-2019, que informem a
esta Casa de Leis, quando se dará a conclusão das obras de melhorias e ampliação na estrutura física da
EMEI Creche 'Estrelinha Dourada', localizada na Rua Álvaro Lourenço dos Santos - Bairro Núcleo
Habitacional Presidente Jânio da Silva Quadros; haja vista que recente visitada àquelas instalações
percebe-se que houve o início e posterior paralisação das obras.

REQUERIMENTO Nº 643/2020 - João do Bar
Solicitando ao Prefeito Municipal – Sr. Daniel Alonso juntamente com o Secretário de Obras Públicas - Hélcio
Freire do Carmo, informarem sobre a possibilidade de incluir no ‘Programa de Recapeamento Asfalto Novo’,
as importantes vias públicas da Zona Norte (abaixo elencadas); haja vista o mau estado de conservação em
que se encontram, tal situação coloca em risco a segurança de pedestres e favorece a ocorrência de
acidentes. Buscamos atender a vários pedidos dos moradores daquela região.

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.

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.
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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 591/2020 - Luiz Eduardo Nardi
Solicitando ao Presidente desta Casa, a convocação do Sr. Cidimar Luiz Furquim - Presidente da Comissão
Permanente de Licitação, da Prefeitura Municipal para explanar na Câmara Municipal, trazendo informações
sobre o processo de Licitação do ‘Parque de Iluminação Pública’ - concorrência pública 004/2019, aberta pela
Prefeitura de Marília para promover a manutenção, cadastro e modernização do parque de iluminação pública
na cidade, para disputa do contrato avaliado em mais R$ 30 milhões e que vem recebendo várias notificações
do tribunal de Contas do Estado, necessitando de retificações para ajustes de exigências e obrigação das
empresas, bem como, informar quais providências efetivamente empreendidas para solucionar os
apontamentos de tal órgão.

REQUERIMENTO Nº 679/2020 - Marcos Rezende
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
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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.
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
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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
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
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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 707/2020 - Albuquerque
Solicitando ao Prefeito Municipal – Sr. Daniel Alonso juntamente com os demais órgãos pertinentes, envidar
esforços e informar da possibilidade de que, uma vez a aprovação do projeto de Lei que amplia flexibilização
de reabertura do comércio de rua, shoppings, restaurantes, salões de beleza, academias, clubes esportivos,
entre outras atividades econômicas, denominado de ‘Plano Estratégico de Retomada das Atividades
Econômicas’, venham também a autorizar a reabertura das ‘escolinhas particulares de educação infantil’ - que
funcionam no sistema de ‘hotelzinho’, posto que a maior parte dos trabalhadores que retornam às atividades,
são pais e mães que não tem onde deixar os filhos.

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.

Marcos Rezende
Presidente
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