Câmara Municipal de Marília
Estado de São Paulo

144ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 19ª LEGISLATURA, EM 31 DE AGOSTO DE 2020
(Pauta das Matérias do Expediente)

INDICAÇÕES
INDICAÇÃO Nº 1273/2020 - Professora Daniela
Sugerindo à EMDURB que realize a implantação de um redutor de velocidade do tipo 'lombada' na Rua Pedro
Valera, próximo ao nº 140, no Bairro Jardim Morumbi; haja vista o grande fluxo de veículos que transitam em
alta velocidade nesse local, colocando em risco a vida dos moradores que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 1274/2020 - Cícero do Ceasa
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente que efetue a limpeza e capinação do
'Poliesportivo' localizado ao lado da Escola Estadual 'Reiko Uemura Tsunokawa', na Rua Antônio Ribeiro dos
Santos, nº 134, no Bairro Núcleo Habitacional Jk; tendo em vista que o mato se encontra alto, favorecendo o
surgimento de insetos e animais peçonhentos.

INDICAÇÃO Nº 1275/2020 - Professora Daniela
Sugerindo à EMDURB que efetue a reinstalação do ponto de ônibus que se localizava na Avenida Sampaio
Vidal, defronte ao 'Espaço Cultural - Ezequiel Bambini', no centro da cidade, atendendo aos inúmeros pedidos
dos usuários do transporte coletivo urbano.

INDICAÇÃO Nº 1276/2020 - Marcos Custódio
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos em toda a extensão da Rua Bartolomeu Lopes
Vilharrubia, principalmente defronte ao nº 488, no Bairro Professor José Augusto da Silva Ribeiro; haja vista
neste local haver muitos buracos, causando transtornos aos munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 1277/2020 - Marcos Custódio
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Benedita dos Santos Coube, defronte
ao nº 210, no Bairro Jardim Lavínia; haja vista a existência de buracos no local, causando transtornos aos
munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 1278/2020 - Marcos Custódio
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua 15 de Novembro, defronte ao nº 515 centro; haja vista as péssimas condições em que se encontra o local, com buracos, causando transtornos a
todos que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 1279/2020 - Marcos Custódio
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Hernani Frangipani, em toda a sua
extensão, no Bairro Professor José Augusto da Silva Ribeiro; haja vista neste local haver muitos buracos,
causando transtornos aos munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 1280/2020 - Marcos Custódio
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Moacir Simões, confluência com a
Avenida Carlos Tosin, no Bairro Distrito Industrial; haja vista a existência de buracos no local, causando
transtornos aos munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 1281/2020 - José Luiz Queiroz
Sugerindo à CODEMAR que realize os reparos na camada asfáltica da Rua Santa Helena, próximo ao nº
1.425, no Bairro Jardim Alvorada; uma vez que os próprios moradores têm jogado areia para tapar o buraco,
na tentativa de minimizar o problema.

INDICAÇÃO Nº 1282/2020 - José Luiz Queiroz
Sugerindo à CODEMAR que realize o recape total da Rua Navarro de Andrade, no Bairro Cascata; haja vista
que o asfalto se encontra deteriorado, com diversos buracos e desníveis.

INDICAÇÃO Nº 1283/2020 - José Luiz Queiroz
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Sugerindo à CODEMAR que realize os reparos na camada asfáltica da Avenida São Vicente, confluência com
a Rua 9 de Julho, no Bairro Cascata; haja vista a existência de buraco no local, causando transtornos aos
motoristas que por ali trafegam, atendendo pedidos de moradores.

INDICAÇÃO Nº 1284/2020 - José Luiz Queiroz
Sugerindo à CODEMAR que realize os reparos na camada asfáltica da Avenida Monte Carmelo, mais
precisamente no trecho que compreende do quarteirão da Rua Paulino da Silva Lavandeira até a Rua Antônio
Augusto Netto, no Bairro Fragata; haja vista a existência de buracos no local, prejudicando o tráfego normal
de veículos.

INDICAÇÃO Nº 1285/2020 - José Luiz Queiroz
Sugerindo à CODEMAR que realize os reparos na camada asfáltica da Rua Orlando Righetti, próximo ao nº
186, no Bairro Fragata; haja vista o péssimo estado de conservação do local, com buracos, causando
transtornos a todos que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 1286/2020 - José Luiz Queiroz
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente que efetue a limpeza do pontilhão, localizado
na Rua Bahia - centro; uma vez que andarilhos o utilizam como moradia e acabam acumulando lixo. O local
possui muita sujeira, além de causar insegurança aos pedestres que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 1287/2020 - Professora Daniela
Sugerindo à EMDURB que efetue a implantação de um redutor de velocidade do tipo 'lombada' na Rua
Mariápolis, próximo ao nº 1120, no Bairro Palmital; haja vista o grande fluxo de veículos que transitam em alta
velocidade nesse local, colocando em risco a vida dos moradores que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 1288/2020 - Professora Daniela
Sugerindo à EMDURB que realize a implantação de um redutor de velocidade do tipo 'lombada', na Avenida
Frediano Giometti, próximo ao nº 170, no Bairro Jardim Teotônio Vilela; haja vista o grande fluxo de veículos
que transitam em alta velocidade neste local, colocando em risco a vida dos moradores que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 1289/2020 - João do Bar
Sugerindo à EMDURB que efetue a recuperação da pintura de sinalização de solo e aérea com os dizeres
'PARE' nos Bairros Vila Altaneira e Betel, em todos os seus cruzamentos; haja vista o desgaste da mesma
devido à ação do tempo, colocando em risco a segurança de motoristas e pedestres que trafegam pelo local.

INDICAÇÃO Nº 1290/2020 - João do Bar
Sugerindo à EMDURB que efetue a recuperação da pintura de sinalização de solo e aérea com os dizeres
'PARE' da Rua Burgo Tozolini, em todos os seus cruzamentos, no Bairro Núcleo Habitacional Presidente
Jânio da Silva Quadros; haja vista o desgaste da mesma devido à ação do tempo, causando insegurança a
todos que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 1291/2020 - João do Bar
Sugerindo à CODEMAR que proceda à operação tapa buracos na Rua Francisco Malta Cardoso, próximo ao
nº 423, no Bairro Jardim Santa Antonieta II; haja vista os transtornos que tem causado aos motoristas e
pedestres que por ali trafegam devido às péssimas condições do local.

INDICAÇÃO Nº 1292/2020 - João do Bar
Sugerindo à EMDURB que realize a pintura de sinalização de solo da 'lombada' localizada na Rua Tomojiro
Umeda, no Bairro Jardim Santa Antonieta II; haja vista o desgaste da mesma devido à ação do tempo,
gerando insegurança aos motoristas que por ali trafegam diariamente.

INDICAÇÃO Nº 1293/2020 - Luiz Eduardo Nardi
Sugerindo à CODEMAR que proceda à operação tapa buracos em toda a extensão da Rua Mariápolis, no
Bairro Palmital; uma vez o mau estado de conservação em que se encontra o piso asfáltico, com diversos
buracos, situação que causa danos aos veículos e risco iminente de acidentes.

INDICAÇÃO Nº 1294/2020 - Luiz Eduardo Nardi
Sugerindo à CODEMAR que proceda à operação tapa buracos na Avenida José Rino, em toda a sua
extensão, no Bairro Núcleo Habitacional Presidente Jânio da Silva Quadros; haja vista o péssimo estado de
conservação em que se encontra o piso asfáltico, prejudicando o tráfego normal de veículos no local.
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INDICAÇÃO Nº 1295/2020 - João do Bar
Sugerindo ao Prefeito Municipal através do competente setor que realize as melhorias na iluminação pública
da Avenida João Caliman, em toda a sua extensão, Zona Norte da cidade; haja vista que o dispositivo de
iluminação existente não é mais suficiente para gerar luminosidade adequada, aumentando os casos de furtos
e outras práticas ilícitas.

INDICAÇÃO Nº 1296/2020 - Luiz Eduardo Nardi
Sugerindo à CODEMAR que proceda à operação tapa buracos na Rua Abrahão Gattás, em toda a sua
extensão, no Bairro Professor Antônio da Silva Penteado; haja vista o mau estado de conservação em que se
encontra a via pública, com muitos buracos, causando transtornos a todos que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 1297/2020 - João do Bar
Sugerindo à CODEMAR que proceda à operação tapa buracos na Avenida Benedito Alves Delfino, próximo
aos números 1551 e 2327, Zona Norte; haja vista os transtornos que tem causado aos motoristas e pedestres
que por ali trafegam devido às péssimas condições do local, com diversos buracos.

INDICAÇÃO Nº 1298/2020 - Luiz Eduardo Nardi
Sugerindo à CODEMAR que proceda à operação tapa buracos em toda a extensão da Rua Alim Chaia, no
Bairro Professor Antônio da Silva Penteado; uma vez o mau estado de conservação em que se encontra a via
pública, com muitos buracos, prejudicando o tráfego normal de veículos no local.

INDICAÇÃO Nº 1299/2020 - Delegado Wilson Damasceno
Sugerindo à CODEMAR que execute a correção na camada asfáltica da Rua Brasília, tendo como referência
os números 544, 557, 560 e 565, em abertura efetuada pelo DAEM - Departamento de Água e Esgoto de
Marília, para sanar vazamentos na rede de água; haja vista que tem causado problemas ao trânsito do local e
gerando desconforto aos moradores, provocado pela poeira, no Bairro Palmital.

INDICAÇÃO Nº 1300/2020 - Delegado Wilson Damasceno
Sugerindo à CODEMAR que execute a correção na camada asfáltica da Rua Washington Luiz, tendo como
referência os números 528 e 538, em abertura efetuada pelo DAEM - Departamento de Água e Esgoto de
Marília, para sanar vazamentos na rede de água; uma vez que tem prejudicado o trânsito no local e causando
desconforto aos moradores próximos devido à poeira, no Bairro Palmital.

INDICAÇÃO Nº 1301/2020 - Delegado Wilson Damasceno
Sugerindo ao Prefeito Municipal que realize estudos junto à Secretaria Municipal de Obras Públicas, no
sentido de executar uma solução, mesmo que paliativa, a um suposto 'Sarjetão' localizado na Rua Salmourão,
confluência com a Rua Amando de Oliveira Rocha Filho; haja vista que se encontra em estado intransitável,
causando riscos de prejuízos aos veículos, no Bairro Palmital.

INDICAÇÃO Nº 1302/2020 - Delegado Wilson Damasceno
Sugerindo à CODEMAR que realize a correção na camada asfáltica da Rua Bartolomé Lopes Vilharrubia,
tendo como referência os números 476 e 482, em abertura efetuada pelo DAEM - Departamento de Água e
Esgoto de Marília, para sanar vazamento antigo; haja vista que tem causado dissabores aos moradores
próximos, no Bairro Jardim Lavínia.

INDICAÇÃO Nº 1303/2020 - Delegado Wilson Damasceno
Sugerindo à CODEMAR que execute a correção na camada asfáltica da Rua Bartolomé Lopes Vilharrubia,
esquina com a Rua Benedita dos Santos Coube, tendo como referência os números 307 e 327, em abertura
provocada pelo volume de chuvas torrenciais que atingiu o local, no Bairro Jardim Lavínia.

INDICAÇÃO Nº 1304/2020 - Delegado Wilson Damasceno
Sugerindo à CODEMAR através da Secretaria Municipal de Obras Públicas que realize uma solução, mesmo
que paliativa, em um suposto 'Sarjetão' localizado entre as Ruas Benedita dos Santos Coube e Antônio
Piacenti; haja vista que tem causado um aspecto deprimente no urbanismo no local, no Bairro Jardim Lavínia.

INDICAÇÃO Nº 1305/2020 - Albuquerque
Sugerindo ao Prefeito Municipal através da Secretaria competente que realize a construção de um 'sarjetão'
na Rua Salmourão confluência com a Rua Bartolomé Lopes Vilharrubia, localizadas no Bairro Professor José
Augusto da Silva Ribeiro; haja vista o acúmulo de água no local, que provoca o surgimento de diversos

27/09/2020

Página 3
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

buracos, situação recorrente que causa transtornos aos moradores e motoristas.

INDICAÇÃO Nº 1306/2020 - Professora Daniela
Sugerindo à CODEMAR que proceda à operação tapa buracos em toda a extensão da Rua Antônio Sebastião
Zambon, no Bairro Jardim Parati; haja vista a existência de vários buracos no local, situação que vem
causando sérios transtornos aos munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 1307/2020 - Professora Daniela
Sugerindo ao DAEM juntamente com a CODEMAR - Companhia de Desenvolvimento Econômico de Marília
para que realizem os reparos em vazamento existente na rede de água na Rua João Francisco Sornas,
próximo ao nº 328, no Bairro Jardim América e, logo após, realizarem a operação tapa buracos; haja vista o
transtorno que vem causando aos moradores devido ao desperdício de água.

INDICAÇÃO Nº 1308/2020 - Albuquerque
Sugerindo ao Prefeito Municipal – Sr. Daniel Alonso, após manter contatos com o setor competente para que
realize as obras de recapeamento necessárias na Rua Álvaro Borges da Cunha - Distrito de Padre Nóbrega Sítios de Recreio Letícia I. Trata-se de importante via pública que se apresenta sem a camada asfáltica, toda
em terra e em consequência das últimas chuvas acaba formando verdadeiro ‘atoleiro’. Algumas obras
anteriores resultaram ineficazes; a solução viável será o recape de todos os quarteirões.

INDICAÇÃO Nº 1309/2020 - Mário Coraíni Júnior
Sugerindo ao Prefeito Municipal através da Secretaria competente que realize a poda de árvore existente na
Rua Bahia, confluência com a Avenida Vicente Ferreira, mais precisamente ao lado do semáforo, no Bairro
Marília; pois os galhos da referida árvore têm dificultado aos motoristas a visualização do mesmo, em razão
disto, causa sérios riscos de acidentes a todos que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 1310/2020 - Mário Coraíni Júnior
Sugerindo à CODEMAR a realização de uma operação tapa buracos na Avenida São Vicente, defronte ao
número 178, no Bairro Marília; haja vista a existência de buraco no local, que vem causando transtornos a
todos os munícipes que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 1311/2020 - Albuquerque
Sugerindo ao Diretor-Presidente da EMDURB proceder, em caráter de urgência, à implantação de um
'SEMÁFORO' necessário na Rua Mariápolis, confluência com a Rua Washington Luiz, no Bairro Palmital,
considerando o fluxo intenso de veículos; haja vista que os motoristas que trafegam pelo local, sentido
bairro/centro, desenvolvem alta velocidade, favorecendo o risco de acidentes.

INDICAÇÃO Nº 1312/2020 - Albuquerque
Sugerindo à EMDURB que proceda à instalação de um ponto de ônibus, e também, a pintura demarcatória de
solo, na Avenida Santo Antônio, mais precisamente do lado oposto ao nº 1.652, no Bairro Somenzari; haja
vista que, recentemente, o mesmo foi retirado e muitos munícipes têm solicitado a este Vereador a
reinstalação, por se tratar de local com alto fluxo de usuários do transporte coletivo urbano.

INDICAÇÃO Nº 1313/2020 - Cícero do Ceasa
Sugerindo à CODEMAR que realize os reparos na camada asfáltica da Rua Irineu Lopes de Lima, nas
proximidades do nº 222, no Bairro Jardim Santa Antonieta; haja vista a existência de buracos no local,
prejudicando o tráfego normal de veículos.

INDICAÇÃO Nº 1314/2020 - Cícero do Ceasa
Sugerindo à CODEMAR que realize os reparos na camada asfáltica da Avenida Antonieta Altenfelder, nas
proximidades do número 2919, no Bairro Jardim Santa Antonieta; haja vista a existência de buracos no local,
prejudicando o tráfego normal de veículos.

INDICAÇÃO Nº 1315/2020 - Cícero do Ceasa
Sugerindo à CODEMAR que realize os reparos na camada asfáltica da Rua João Batista Cunha, nas
proximidades do nº 115, no Bairro Jardim Santa Antonieta; haja vista a existência de buracos no local, o que
dificulta o tráfego de veículos.

INDICAÇÃO Nº 1316/2020 - Cícero do Ceasa
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Sugerindo à CODEMAR que realize os reparos na camada asfáltica da Avenida Guiomar Novaes, nas
proximidades do nº 1300, no Bairro Distrito Industrial; haja vista a existência de buracos no local, o que
dificulta o tráfego de veículos.

INDICAÇÃO Nº 1317/2020 - Cícero do Ceasa
Sugerindo à CODEMAR que realize os reparos na camada asfáltica da Avenida Eliezer Rocha, nas
proximidades do nº 1901, no Bairro Jardim Santa Antonieta; haja vista a existência de buracos no local,
prejudicando o tráfego normal de veículos.

INDICAÇÃO Nº 1318/2020 - Maurício Roberto
Sugerindo ao Prefeito Municipal através da Secretaria competente que realize a regularização do leito
carroçável da Estrada Municipal MAR-413, no trecho que compreende aproximadamente à 500 metros do
entroncamento com a Estrada Municipal MAR-410, sentido Estância Oralina; haja vista que na localidade
existe um declive que é constantemente castigado e destruído por escoamento de águas pluviais, tendo a
necessidade de se instalar pedras de paralelepípedo, no sentido de conter a erosão e possibilitar que o trecho
fique transitável.

INDICAÇÃO Nº 1319/2020 - Albuquerque
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente que realize a substituição das lâmpadas
queimadas dos postes de iluminação pública da Avenida Dr. Pedro Marun, mais precisamente no trecho
compreendido entre a Avenida Maria Fernandes Cavallari e a Rua Hermínio Cavallari – Bairro Jardim
Cavallari.

INDICAÇÃO Nº 1320/2020 - Albuquerque
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar aos setores competentes que realizem estudos para melhorar o
aspecto paisagístico, bem como, a iluminação e implantação de mobiliário urbano (bancos, lixeiras) na Praça
localizada nas Ruas Geraldo Cavalca Primo, Rosa Canales e Avenida Jacyra Osti Ferreira, no Bairro Jardim
Flora Rica, visando proporcionar melhores condições de vida à população que frequenta este próprio público.

INDICAÇÃO Nº 1321/2020 - Maurício Roberto
Sugerindo à CODEMAR que realize uma operação tapa buracos na Rua José Osvaldo Petito, altura do nº 87,
no Bairro Núcleo Habitacional Juscelino Kubitschek; haja vista a existência de buraco de grande proporção,
causando transtornos aos moradores e demais usuários da via pública.

INDICAÇÃO Nº 1322/2020 - Maurício Roberto
Sugerindo ao Prefeito Municipal através da Secretaria competente que realize a instalação de um 'Sarjetão'
na confluência entre a Rua Orlando Magosso e a Rua Augusto Bitelli, localizadas no Bairro Núcleo
Habitacional Presidente Jânio da Silva Quadros; haja vista que no local ocorre permanente acúmulo de água,
que provoca o surgimento de buracos, prejudicando o trânsito de veículos e motocicletas.

INDICAÇÃO Nº 1323/2020 - Maurício Roberto
Sugerindo ao Prefeito Municipal através do competente órgão que realize o recapeamento asfáltico em toda a
extensão da Rua João Batista Detregiachi, localizada no Bairro Palmital; haja vista as precárias condições da
via pública, com asfalto deteriorado e diversos remendos de operações tapa buracos, que não solucionaram
os problemas enfrentados pelos motoristas que trafegam pelo local.

INDICAÇÃO Nº 1324/2020 - Maurício Roberto
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Avenida José Rino, confluência com a Rua
Francisco Morilhas, no Bairro Núcleo Habitacional Dr. Aniz Badra; haja vista a existência de buraco de grande
profundidade, causado pelo afundamento da camada asfáltica e, que no momento se encontra precariamente
sinalizado com pedaços de madeira, provocando o risco iminente de acidentes por se tratar de uma
importante via com fluxo intenso de veículos e motocicletas.

INDICAÇÃO Nº 1325/2020 - Maurício Roberto
Sugerindo ao DAEM que realize, em caráter de urgência, a manutenção da rede de distribuição de água na
Rua Hermes da Fonseca, próximo à confluência com a Rua Thomaz Alcalde, no Bairro Núcleo Habitacional
Presidente Juscelino Kubitschek; haja vista a existência de vazamento de água em buraco da camada
asfáltica há vários dias, situação que causa transtornos aos moradores e motoristas, bem como, prejuízos
pela água potável que escorre de forma constante para as galerias de águas pluviais.
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INDICAÇÃO Nº 1326/2020 - Evandro Galete
Sugerindo à CODEMAR que efetue a operação tapa buracos na Rua Tenente Doraci Marques, próximo ao nº
804, no Bairro Jardim Domingos de Léo; haja vista as péssimas condições em que se encontra o piso
asfáltico no local, com buracos, causando transtornos aos motoristas que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 1327/2020 - Evandro Galete
Sugerindo ao Prefeito Municipal através do órgão competente que realize, o mais breve possível, melhorias
no sistema viário da Avenida Ermelinda Clarice Sanches Casarini, confluência com a Avenida José da Silva
Nogueira Júnior, e também, na passagem para o centro da cidade pelo pontilhão; haja vista que o trânsito no
local está cada vez mais complicado, causando sérios transtornos aos moradores da Zona Oeste.

INDICAÇÃO Nº 1328/2020 - Danilo da Saúde
Sugerindo à CODEMAR providências para a realização do recape da camada asfáltica na Rua Professora
Berta de Camargo Vieira, em toda a sua extensão, no Bairro Jardim Santa Antonieta devido à 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 1329/2020 - Danilo da Saúde
Sugerindo ao DAEM providências para realizar os reparos em vazamento existente na rede de água da
Alameda Santa Carolina, defronte ao nº 740, no Bairro Vila Verde; tendo em vista que o desperdício de água
tem causado danos à camada asfáltica, atendendo as reclamações dos moradores da região.

INDICAÇÃO Nº 1330/2020 - Danilo da Saúde
Sugerindo à CODEMAR providências para realizar a operação tapa buracos na Rua Inconfidência, nas
proximidades do nº 668, no Bairro Marília; tendo em vista que o local apresenta diversos buracos, colocando
em risco a segurança de quem por ali transita, atendendo as reivindicações dos moradores.

INDICAÇÃO Nº 1331/2020 - Danilo da Saúde
Sugerindo à CODEMAR, de forma reiterada, pedido de providências para os reparos na camada asfáltica da
Rua Humberto Reis Alves, esquina com a Avenida Dr. José Guimarães Toni, no Bairro Jardim América II; haja
vista a existência de buracos no local, atendendo as diversas solicitações de moradores.

INDICAÇÃO Nº 1332/2020 - Danilo da Saúde
Sugerindo ao DAEM providências para realizar os reparos em vazamento existente na rede de água da Rua
Atílio Fanchelli, em frente ao nº 58, no Bairro Jardim Ohara; haja vista que o referido vazamento está
causando danos à camada asfáltica, atendendo as reclamações dos moradores da região.

INDICAÇÃO Nº 1333/2020 - Danilo da Saúde
Sugerindo ao Prefeito Municipal de Marília - Daniel Alonso, que realize uma reforma e recuperação da EMEI
'Amor Perfeito', situado na Avenida Rio Branco, esquina com a Rua Gonçalves Dias, no Distrito de Lácio; haja
vista que o mesmo se encontra com os brinquedos em mal estado de conservação, ocasionando riscos às
crianças que utilizam o local, atendendo solicitações de moradores.

INDICAÇÃO Nº 1334/2020 - Marcos Rezende
Sugerindo ao DAEM que efetue os reparos em vazamento existente na rede de água da Rua Felício Cizotto,
defronte ao nº 90 – Bairro Jardim Marajó; haja vista o desperdício de água há vários dias, causando
transtornos aos moradores do local.

INDICAÇÃO Nº 1335/2020 - Marcos Rezende
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente que realize a limpeza do terreno localizado
na Avenida João Ramalho, esquina com a Rua Antônio Pereira da Silva, no Bairro Núcleo Habitacional Nova
Marília; haja vista o mato alto, causando transtornos aos moradores.

INDICAÇÃO Nº 1336/2020 - Marcos Rezende
Sugerindo à EMDURB a instalação de um ponto de ônibus com cobertura na Rua Thomaz Alcalde, ao lado do
n° 511 – Bairro Palmital, visando proporcionar mais conforto e comodidade aos usuários do transporte público
urbano, que muitas vezes ficam expostos às intempéries do tempo.

INDICAÇÃO Nº 1337/2020 - Marcos Rezende
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Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente que realize a poda de árvore existente na
Rua Emílio Ribas, defronte ao nº 136 - Bairro Jardim Maria Izabel, atendendo pedidos dos moradores.

INDICAÇÃO Nº 1338/2020 - Marcos Rezende
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Dr. Manhães, próximo ao nº 72 – Bairro
Parque São Jorge; uma vez o mau estado de conservação em que se encontra o local, com buracos, situação
que causa danos aos veículos que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 1339/2020 - Marcos Rezende
Sugerindo à CODEMAR que efetue a pavimentação em toda a extensão da Rua Francisco Ângelo Montolar
Buill - Bairro Parque das Vivendas, atendendo aos inúmeros pedidos dos munícipes.

REQUERIMENTOS QUE INDEPENDEM DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
REQUERIMENTO Nº 897/2020 - Cícero do Ceasa
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada Sra. Lourdes Bertoluci Tristante, aos 83 anos de idade,
ocorrido no dia 25 de agosto de 2020, em nossa cidade. Rogamos a Deus, o senhor da Vida, que o acolha na
sua glória, e aos familiares e amigos o conforto em suas dores e a certeza na ressurreição.

REQUERIMENTO Nº 893/2020 - Evandro Galete
Votos de profundo pesar pelo falecimento do estimado Sr. Edson Gasparoto, aos 59 anos de idade, no último
dia 21 de agosto, em nossa cidade. Externamos nossos sentimentos aos amigos e familiares.

REQUERIMENTO Nº 917/2020 - Albuquerque
Votos de profundo pesar pelo falecimento do estimado Sr. Joaquim Pereira de Souza, aos 89 anos de idade,
no último dia 26 de agosto, em nossa cidade. Externamos nossos sentimentos aos amigos e familiares.

REQUERIMENTO Nº 912/2020 - Marcos Rezende
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada Sra. Maria Ferreira de Assis, aos 73 anos de idade, no
último dia 24 de agosto, em nossa cidade. Externamos nossos sentimentos aos amigos e familiares.

REQUERIMENTO Nº 894/2020 - Delegado Wilson Damasceno
Votos de profundo pesar pelo falecimento do estimado Sr. Lúcio Carlos Perandin, aos 65 anos de idade, no
último dia 23 de agosto, em nossa cidade. Externamos nossos sentimentos aos amigos e familiares.

REQUERIMENTO Nº 898/2020 - Cícero do Ceasa
Votos de profundo pesar pelo falecimento do estimado Sr. Benedito Paulo dos Santos, aos 59 anos, ocorrido
no dia 25 de agosto, em nossa cidade. Que Deus, o Senhor da Vida o acolha na sua glória e lhe dê o
descanso; aos familiares e amigos o conforto nas suas dores e a certeza na ressurreição.

REQUERIMENTO Nº 935/2020 - Evandro Galete
Votos de profundo pesar pelo falecimento do estimado Sr. Fábio Shigenobu Kosaihira, aos 45 anos de idade,
no último dia 26 de agosto, em nossa cidade. Externamos nossos sentimentos aos amigos e familiares.

REQUERIMENTO Nº 918/2020 - Albuquerque
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada Sra. Natália de Moura Fernandes, no último dia 26 de
agosto, em nossa cidade. Externamos nossos sentimentos aos amigos e familiares.

REQUERIMENTO Nº 913/2020 - Marcos Rezende
Votos de profundo pesar pelo falecimento do estimado Sr. Benedito Paulo dos Santos, aos 59 anos de idade,
no último dia 24 de agosto, em nossa cidade. Externamos nossos sentimentos aos amigos e familiares.

REQUERIMENTO Nº 895/2020 - Delegado Wilson Damasceno
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada Sra. Neide Bricchi Facchini, aos 65 anos de idade, no
último dia 23 de agosto, em nossa cidade. Externamos nossos sentimentos aos amigos e familiares.

REQUERIMENTO Nº 914/2020 - Marcos Rezende
Votos de profundo pesar pelo falecimento do estimado Sr. Isidoro da Costa Barbosa, aos 61 anos de idade,
no último dia 24 de agosto, em nossa cidade. Externamos nossos sentimentos aos amigos e familiares.
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REQUERIMENTO Nº 896/2020 - Delegado Wilson Damasceno
Votos de profundo pesar pelo falecimento do estimado Sr. Djalma Rodrigues Jodas, aos 63 anos de idade, no
último dia 23 de agosto, em nossa cidade. Externamos nossos sentimentos aos amigos e familiares.

REQUERIMENTO Nº 934/2020 - Delegado Wilson Damasceno
Votos de profundo pesar pelo falecimento do estimado Sr. Luiz Francisco Marino, aos 67 anos de idade, no
último dia 26 de agosto, em nossa cidade. Externamos nossos sentimentos aos amigos e familiares.

REQUERIMENTO Nº 916/2020 - Marcos Rezende
Votos de profundo pesar pelo falecimento do estimado Sr. Joaquim Pereira de Souza, aos 79 anos de idade,
no último dia 25 de agosto, em nossa cidade. Externamos nossos sentimentos aos amigos e familiares.

REQUERIMENTO Nº 928/2020 - Marcos Rezende
Votos de profundo pesar pelo falecimento do estimado Sr. Durval Dal Poço, aos 65 anos de idade, no último
dia 26 de agosto, em nossa cidade. Externamos nossos sentimentos aos amigos e familiares.

REQUERIMENTO Nº 929/2020 - Marcos Rezende
Votos de profundo pesar pelo falecimento do estimado Sr. Geraldo Diniz, aos 88 anos de idade, no último dia
25 de agosto, em nossa cidade. Externamos nossos sentimentos aos amigos e familiares.

REQUERIMENTO Nº 930/2020 - Marcos Rezende
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada Sra. Sibele Adriana Silva aos 53 anos de idade, no
último dia 25 de agosto, em nossa cidade. Externamos nossos sentimentos aos amigos e familiares.

REQUERIMENTO Nº 931/2020 - Marcos Rezende
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada Sra. Lourdes Bertoluci Tristante, aos 83 anos de idade,
no último dia 24 de agosto, em nossa cidade. Externamos nossos sentimentos aos amigos e familiares.

REQUERIMENTO Nº 932/2020 - Marcos Rezende
Votos de profundo pesar pelo falecimento do estimado Sr. Bento Manoel Lira, aos 64 anos de idade, no último
dia 24 de agosto, em nossa cidade. Externamos nossos sentimentos aos amigos e familiares.

REQUERIMENTO Nº 933/2020 - Marcos Rezende
Votos de profundo pesar pelo falecimento do estimado Sr. Sebastião José Alves, aos 79 anos de idade, no
último dia 24 de agosto, em nossa cidade. Externamos nossos sentimentos aos amigos e familiares.

REQUERIMENTO Nº 915/2020 - Marcos Rezende
Votos de profundo pesar pelo falecimento do estimado Sr. João Alves Teixeira, aos 82 anos de idade, no
último dia 24 de agosto, em nossa cidade. Externamos nossos sentimentos aos amigos e familiares.

REQUERIMENTOS SUJEITOS A VOTAÇÃO
REQUERIMENTO Nº 901/2020 - Evandro Galete
Votos de congratulações para com a conceituada empresa “Soromed Marília Ltda.”, nas pessoas de seus
proprietários Srs. Tiago Alberto Ribeiro e Cláudio Fernandes Silva, extensivos a todos seus colaboradores,
em reconhecimento pelo profissionalismo e comprometimento nos trabalhos prestados, atuando no segmento
hospitalar, exclusivamente voltado para o setor privado e público na distribuição de medicamentos, materiais
e equipamentos hospitalares e odontológicos vem ao longo desse tempo buscando a excelência no
atendimento. Verdadeira referência em qualidade e inovação na distribuição de material médico-hospitalar,
odontológico e medicamentos. Nossos votos de sucesso!

REQUERIMENTO Nº 940/2020 - Albuquerque
Votos de congratulações para com o renomado Drº. Rodolfo Sferri Meneghello, um dos homenageados pela
OAB (Ordem dos Advogados) de Marília, por ocasião das comemorações da entidade pelo ‘Dia do Advogado’,
no último dia 11 de agosto, recebendo a Láurea de Reconhecimento da OAB pelos serviços prestados à
advocacia. O Drº. Rodolfo Sferri é advogado do Stiam (Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de
Alimentação de Marília) há oito anos e faz jus ao nosso reconhecimento pela ilibada postura profissional,
sempre atuando com inegável competência e segurança jurídica juntamente com seus nobres colegas,
primando por excelência e profissionalismo, principalmente nas áreas civil, comercial e do consumidor,
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oferecendo um ofício de excelência aos seus clientes. Nossos efusivos cumprimentos! Que continue atuando
para o crescimento da nossa cidade e fazendo prevalecer o reinado da justiça e do direito em nosso meio.

REQUERIMENTO Nº 941/2020 - Luiz Eduardo Nardi
Votos de congratulações para com os respeitáveis sócios proprietários da franquia "Sodiê Doces" de Marília,
extensivos ao competente quadro de funcionários e colaboradores, em reconhecimento pelo profissionalismo
com que atuam. A Sodiê é atualmente considerada a maior franquia especializada em bolos artesanais do
país; destaca-se pela enorme variedade e qualidade de seus bolos, elaboradas a base de pão de ló, matéria
prima de primeiríssima qualidade e frutas frescas. Nossos reconhecimento e votos de contínuo sucesso!

REQUERIMENTO Nº 906/2020 - Marcos Custódio
Votos de congratulações à competente cantora evangélica - Milena Calmona Costa, pelo lançamento da
canção de nome “VAI PASSAR”, lançada dia 4 julho de 2020, alcançando quarenta mil visualizações no
Youtube, passando em todos os Blogs de notícia e nos principais jornais da cidade. Nosso reconhecimento
pelo cuidado, zelo e amor Receba nossa consideração, parabéns e que Deus a abençoe!

REQUERIMENTO Nº 937/2020 - Marcos Rezende
Votos de congratulações para com a notável empresa ‘Tray - plataforma de e-commerce’, em nome de seus
fundadores e diretores Willians Cristiano Marques e Walter Leandro Marques, extensivos ao Sr. Renato Lima
Macera – Gerente Financeiro e todos os funcionários da empresa. Pode se dizer que, devido ao seu
pioneirismo e reconhecimento nacional, a Tray é peça importante no desenvolvimento de nossa cidade que
hoje é reconhecida como polo de Tecnologia da Informação e Arranjo Produtivo Local de Tecnologia da
Informação de Marília. Nossos votos de parabéns por sua valiosa contribuição para o crescimento e
valorização da nossa cidade de Marília!

REQUERIMENTO Nº 908/2020 - Mário Coraíni Júnior
Votos de congratulações ao empresário e empreendedor Sr. Carlos Alberto Lopes, qualificado proprietário da
Cantina ‘Mamma Mia, completou a data comemorativa de 30 anos de atividades na cidade de Marília –
renomado restaurante é referência na culinária italiana e se destaca pelo cardápio variado e excelente ‘Carta
de Vinhos’. O prédio do restaurante faz parte do acervo histórico da memória cultural de Marília e dos nossos
pioneiros, a excelente Casa gastronômica recebe regularmente artistas e convidados que participam ou
promovem shows na cidade e que passam a fazer parte do “Mural de fotos dos amigos do Mamma Mia” por
sua atuação destacada na gastronomia mariliense e paulista. Nosso reconhecimento por seu espírito de
inovação e pelo também valoroso comprometimento com as causas maiores da nossa cidade, além da
enorme contribuição e fortalecimento do turismo receptivo da cidade. Homenagens!

REQUERIMENTO Nº 922/2020 - Professora Daniela
Votos de congratulações à conceituada loja mariliense 'Quintal Store', na pessoa de seu proprietário Sr.
Jonathan Andrey, extensivos aos seus colaboradores. A empresa está localizada à Rua Antônio Pollon, n.º
495 – Loja 09, no bairro Vila Coimbra, e é especializada em moda masculina, calçados e acessórios,
destacando-se pelos produtos de excelente qualidade com preço justo e também pelo ótimo atendimento,
dedicação e profissionalismo. Parabéns ao qualificado proprietário, nossos efusivos cumprimentos e desejos
de prosperidade e sucesso!

REQUERIMENTO Nº 936/2020 - Delegado Wilson Damasceno
Votos de congratulações à conceituada e inovadora Empresa ‘JP GESTÃO ADMINISTRATIVA - Empresarial
e Obras’, em nome de seu dinâmico e idealista Diretor e proprietário Sr. JOSÉ PAULO DALAN, extensivos
aos seletos e capacitados colaboradores. A JP ADMINISTRATIVA, com extrema competência e singular
eficiência, apresenta os 10 Controles de Gestão fundamentais e imprescindíveis para o sucesso do setor
empresarial. Alia também, sistema completo de Gestão em NF’s, Cupom Fiscal, Cartões de Créditos, SPED,
Códigos de Barras, Business Inteligente e Gerenciamento Online. Soluções eficientes para vários segmentos
comerciais e de serviços. Especializada em ‘Certificado Digital’, a renomada ‘JP GESTÃO
ADMINISTRATIVA’, destaca-se pela seriedade, profissionalismo e segurança, traduz-se em credibilidade e
confiança! Dignos de Bênçãos! Saúde e Paz!

REQUERIMENTO Nº 902/2020 - Evandro Galete
Votos de congratulações para os Srs. Augusto Marmo Morales Blanco Filho e Osnaldo Piovani, exímio
empreendedor proprietário e seu qualificado gerente; que vem há 10 anos acreditando no potencial
econômico mariliense e vem conduzindo com muita propriedade e profissionalismo com a Citromari - Fazenda
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Tamoyos; gerando mais de 150 empregos diretos e indiretos, tendo mais de 600 mil pés da laranja, grande
produtividade por hectare, destacando a elevada participação da laranja na agricultura do município e
percentual da área territorial ocupada com a plantação; produzindo frutos de excelente qualidade. Nossos
efusivos cumprimentos.

REQUERIMENTO Nº 907/2020 - Marcos Custódio
Votos de congratulações ao Pastor Elizeu Teodoro Costa Vicente, em reconhecimento pelo valoroso trabalho
de evangelização que vem há 4 anos, desenvolvendo à frente dos trabalhos da Igreja Missionária ‘Só o
Senhor é Deus’, extensivos a todos os membros do abençoado templo. 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 938/2020 - Marcos Rezende
Votos de congratulações à loja “Ten Ryu Produtos Orientais” em nome dos irmãos e seus proprietários Sr.
Nilton Aoki, Flávio Aoki e Silvana Aoki, em reconhecimento pela celebração, em fevereiro deste ano, dos 20
anos de existência em nossa cidade de Marília. A “Ten Ryu Produtos Orientais” fica muito bel situada na Rua
24 de Dezembro, 1323 – Alto Cafezal e é referência atuando como mercado e konbini (que em japonês
significa loja de conveniência), oferecendo diversos produtos alimentícios e bebidas orientais importadas e
alguns de fabricação própria (oniguiris e obentos). Nossos votos de parabéns e desejo de sucesso nos
negócios!

REQUERIMENTO Nº 920/2020 - Mário Coraíni Júnior
Votos de congratulações para com a ONG ambientalista ‘Origem’, na pessoa do seu secretário André
Sanches Cibantos Júnior extensivo a todos os colaboradores, pela iniciativa e ação de incentivar, promover e
fortalecer a coleta seletiva como forma de dotar a cidade de Marília de maior sustentabilidade e preservação
do meio ambiente e dos recursos naturais. A iniciativa soma esforços com a administração municipal que está
entregando aos munícipes um dos melhores sistemas de tratamento de esgoto, bem como, acaba de
inaugurar o primeiro ‘Ecoponto’ para captação de resíduos selecionados, e também, fazendo o cadastramento
dos coletores de recicláveis com vistas a dar apoio e promover maior educação ambiental para os mesmos,
tendo em vista os relevantes serviços que prestam para a nossa comunidade.

REQUERIMENTOS SUJEITOS A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
REQUERIMENTO Nº 830/2020 - Cícero do Ceasa
Solicitando ao Prefeito Municipal - Sr. Daniel Alonso e ao Diretor Presidente da EMDURB - Sr. Valdeci
Fogaça, informarem da possibilidade de se providenciar a instalação de ‘faixas para pedestres’ nas quatro
passagens de cruzamento das ruas Independência com a José Bonifácio, no bairro Palmital; haja vista que,
tanto os pedestres quanto motoristas estão constantemente em vias de causar ou sofrer acidentes.

REQUERIMENTO Nº 887/2020 - Danilo da Saúde
Solicitando ao Prefeito Municipal – Sr. Daniel Alonso providências urgentes para realizar a conservação de
área pública (praça), localizada na Rua Leopoldo Vieira Filho confluência com a Rua José Froio, bairro Núcleo
Habitacional Nova Marília, compreendendo a capinação, limpeza e melhorias de infraestrutura. O local
apresentado tem grande potencial para se tornar uma área de lazer destinada ao uso da população, mas para
que isso possa ocorrer faz-se necessária a manutenção do passeio público (calçada) em todo o seu entorno,
permitindo a circulação de pedestres; bem como, a instalação de equipamentos úteis a comunidade, como
academia ao ar livre e iluminação.

REQUERIMENTO Nº 876/2020 - Evandro Galete
Solicitando ao Prefeito Municipal – Sr. Daniel Alonso, após contatar o setor competente informar da
possibilidade de desenvolver estudos para implantar ‘Usina de valorização de Resíduos Sólidos urbanos’ nos
mesmos moldes da cidade de Salto, projeto diferenciado assemelha com países da Europa e Japão; projeto
concretizado por meio Parceria Público Privado e que consiste no tratamento mecânico dos resíduos de modo
a possibilitar a separação dos materiais orgânicos e recicláveis desprezados na coleta. o resultado é garantir
que somente o rejeito vá para o aterro sanitário, como bem disciplina a Política Nacional de Resíduos Sólidos
(PNRS). Precisamos explorar todo potencial de riqueza existente neste material, posto que as usinas
aumentam a vida útil dos aterros e beneficiam toda região na geração de emprego e renda.
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REQUERIMENTO Nº 875/2020 - João do Bar
Solicitando ao Prefeito Municipal – Sr. Daniel Alonso, após contatos com o setor competente informar a esta
Casa de leis, sobre a possibilidade de realizar estudos que visem a implantação de duas ‘LOMBADAS’
necessárias na Rua Hermes da Fonseca em frente ao nº 2137 e a outra, em frente ao nº 2301 - Bairro
Palmital; haja vista o grande fluxo de veículos pelo local principalmente nos horários de ‘pico’; situação que
vem colocando a vida dos pedestres, ciclistas e motoristas em risco. Buscamos atender a vários pedidos dos
moradores daquela região.

REQUERIMENTO Nº 824/2020 - Albuquerque
Solicitando ao Sr. Prefeito Municipal – Daniel Alonso informar a esta Casa, após desenvolvimento de estudos,
sobre a possibilidade de se providenciar a construção e implantação de uma "academia ao ar livre", com todos
aparelhos apropriados e necessários para atividades físicas, em área pública localizada na Rua Drº Calim
Gardial entre a Rua Dos Bagres e Rua Luiz Gabaldi, - no bairro Jardim Reviera, atendendo antiga
reivindicação dos munícipes daquela região e proporcionar aos moradores uma qualidade de vida saudável
através das atividades físicas e a convivência entre as pessoas da própria comunidade, que aguardam pela
implantação desse importante projeto na zona norte de nossa cidade. Ainda, solicito que tal benfeitoria seja
estendida a todos os locais de nosso município que possuam áreas na mesma situação.

REQUERIMENTO Nº 881/2020 - Delegado Wilson Damasceno
Solicitando ao Governador do Estado de São Paulo – Exmo. Sr. João Doria, o encaminhamento de Projeto de
Lei à Assembleia Legislativa para que sejam incluídos os Policiais Civis na Lei que autoriza a Secretaria da
Segurança Pública firmar convênio para ‘Atividade Delegada’ neste Município de Marília, pelos motivos a
seguir alinhavados.

REQUERIMENTO Nº 886/2020 - Cícero do Ceasa
Solicitando ao Prefeito Municipal – Sr. Daniel Alonso juntamente com o Secretário Municipal de Obras
Públicas – Sr. Hélcio Freire do Carmo, informarem a esta Casa de Leis, quanto à possibilidade de se realizar
à implantação de ‘sarjetão de concreto’ necessário na Rua Humberto Belline confluência com a Rua Hermes
da Fonseca – no bairro Jardim Sasazaki; haja vista que, a grande quantidade de água que escorre neste local
prejudica o trânsito, danifica a via e causa transtorno aos munícipes que a utilizam.

REQUERIMENTO Nº 877/2020 - Evandro Galete
Solicitando ao Prefeito municipal – Sr. Daniel Alonso informar a esta edilidade para quando está previsto o
retorno das cirurgias eletivas e exames de especialidades, uma vez que passamos para a ‘fase amarela’ dos
níveis de abertura econômica regulada para controle da pandemia do coronavírus. Acreditamos que, é
possibilitado o retorno das cirurgias que estão acumuladas; alguns pacientes estão sofrendo com dor e outros
estão diminuindo suas chances de sucesso no tratamento pelo adiamento. As diversas entidades da saúde
devem se preocupar com esse grupo e considerar um planejamento adequado ao tratamento destes
pacientes; em especial com aquelas patologias cujo atraso do tratamento resulta em piores resultados, pois
isso não só aumenta as complicações dos doentes, como também, gera uma sobrecarga ainda maior ao
sistema de saúde.

REQUERIMENTO Nº 879/2020 - João do Bar
Solicitando ao Sr. Prefeito Municipal - Daniel Alonso após 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 Izauro Pigozzi, nº 206, esquina com a Rua Luiz Ramella - bairro jardim
Bandeirantes, na Zona Oeste; haja vista as reivindicações dos moradores daquela região, que sofrem com os
problemas causados pela falta de escoamento da água pluviais. Tais obras objetivam proporcionar a melhor
qualidade de vida aos moradores daquela região.

REQUERIMENTO Nº 863/2020 - Albuquerque
Solicitando ao Prefeito Municipal - Daniel Alonso, de forma reiterada, através do competente setor informar da
possibilidade de se proceder à instalação de BEBEDOUROS, e também, barras de apoio para proporcionar
maior acessibilidade e segurança aos usuários da USF - Unidade de Saúde da ‘Família Dra. Cristiane
Marques Camargo Garcia’, do Bairro Palmital; haja vista o grande número de pacientes, principalmente
idosos, que necessitam desses produtos específicos para maior conforto a todos. Inaceitável que numa
Unidade de Saúde a água seja servida em garrafão plástico de 5 litros, sem segurança aos pacientes.
Requer-se a implementação de precauções de higiene, posto que constituem a principal medida de
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prevenção da transmissão do novo Coronavírus (COVID-19).

REQUERIMENTO Nº 890/2020 - José Luiz Queiroz
Solicitando ao Presidente do Daem - Departamento de Água e Esgoto de Marília - Sr. André Luiz Feriolli,
informar as medidas adotadas pelo departamento visando a resolução da constante falta de água na cidade,
principalmente na zona norte, mencionando os principais motivos para a interrupção do serviço.

REQUERIMENTO Nº 884/2020 - 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’, e/ou dispositivo que for
apropriado para o local na Rua América, próximo ao número 383, Bairro Palmital; haja vista que o local se
tornou um corredor viário de muito movimento; tendo os veículos transitado por ali em alta velocidade, e não
ha sequer a existência de dispositivos que indiquem aos condutores para reduzirem a velocidade, Desta
forma, existe grande dificuldade da travessia de pedestres, principalmente defronte Igreja Evangélica
Assembleia de Deus, próxima ao local, o que causa muitos transtornos para os membros e munícipes
residentes nas imediações.

REQUERIMENTO Nº 878/2020 - Mário Coraíni Júnior
Solicitando ao Prefeito Municipal de Marília -Sr. Daniel Alonso, ao Secretário Municipal de Obras e ao
responsável pela CPFL – Companhia de Força e Luz em Marília, informarem a esta Casa de Leis sobre a
possibilidade de se efetuar melhorias na iluminação pública da Avenida Eugênio Coneglian, em toda
extensão, localizada no bairro Distrito Industrial; haja vista que a ineficiência da iluminação noturna tem
gerado insegurança aos munícipes que transitam pelo local.

REQUERIMENTO Nº 888/2020 - Professora Daniela
Solicitando à Caixa Econômica Federal - Superintendência Regional Paulista, informar a esta Casa de Leis,
sobre a possibilidade de envidar esforços e proceder à implantação de uma ‘casa lotérica nas imediações do
Bairro Vida Nova Maracá, ótima opção para a população do mencionado bairro e adjacências, já que oferece
atendimento rápido, qualidade e produtos relacionados aos bancos conveniados, como é o caso da Caixa
Econômica Federal e, por isso, atrai uma quantidade grande de clientes que desejam a praticidade e rapidez
em tarefas comuns, como: pagamentos de contas de água, luz, telefone, carnês bancários e outros.

REQUERIMENTO Nº 882/2020 - Delegado Wilson Damasceno
Solicitando ao Prefeito Municipal de Marília - Daniel Alonso, o encaminhamento no prazo de 15 dias, nos
termos da Lei Orgânica Artigo 16, Inciso XXII,c.c. Artigo 68, Inciso VIII, e de acordo com o disposto na Lei nº
12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação – LAI), das cópias de todos os documentos relacionados à gestão
junto a Concessionária ‘RUMO MALHA PAULISTA’ - proprietária REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A; e
Posseira SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO – SPU, no sentido de se viabilizar a
construção do Parque Linear, no trecho urbano da ferrovia, desde Lácio até Padre Nóbrega, cujos projetos já
foram elaborados tanto pelo Secretário Engenheiro José Antônio de Almeida do Planejamento Urbano quanto
pela ONG ORIGEM – Associação Ambientalista de Marília.

REQUERIMENTO Nº 899/2020 - Cícero do Ceasa
Solicitando ao Prefeito Municipal – Sr. Daniel Alonso que informe a esta Casa de Leis quais medidas estão
sendo tomadas, no que se refere ao sistema de captação de esgoto no Distrito de Rosália; haja vista que o
sistema é antigo e arcaico e vem prejudicando a saúde da população daquele distrito, que reside próximo ao
tratamento de esgoto; ações fundamentais para garantir que as águas retornem para a natureza despoluídas,
contribuindo com a prevenção de doenças, a promoção da saúde e a melhora da qualidade de vida da
comunidade.

REQUERIMENTO Nº 919/2020 - Evandro Galete
Solicitando ao Sr. Prefeito municipal – . Daniel Alonso, enviar a esta Casa, esclarecimentos sobre a Lei nº
7166 ,de 17 de agosto de 2010 - que trata do serviço de transporte coletivo, que em seu Art. 1º dispõe que
transporte coletivo será realizado na área urbana, suburbana e de expansão urbana de Marilia, denominados
‘sítios ou estâncias de recreio. Neste caso, só estão sendo atendidos pela AMTU os distritos de Dirceu, Padre
Nóbrega e Lácio , ficando excluídos os distritos de Amadeu Amaral, Avencas e Rosália. Solicitamos ainda,
esclarecimentos, posto que a competência das linhas cabe à Emdurb e ainda, conforme o Art 3º, XIII - os
serviços especiais deverão ser mantidos pelas concessionárias com uso de micro-ônibus ou vans destinados
a usuários com necessidades especiais ou linhas que, devido ao número de usuários não comportam a
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utilização de ônibus.

REQUERIMENTO Nº 923/2020 - João do Bar
Solicitando ao Prefeito Municipal – Sr. Daniel Alonso e ao Secretário de Obras Públicas -Sr. Hélcio freire do
Carmo que informem a esta Casa, do prazo do início das obras e reforma de galerias de águas pluviais
localizadas na Rua Tomojiro Umeda, em toda sua extensão; , no bairro Jardim Santa Antonieta, uma vez que,
a falta de melhorias tem prejudicado o escoamento das águas das chuvas, prejudicando as famílias que
residem nessa localidade. Buscamos atender a vários pedidos dos moradores.

REQUERIMENTO Nº 939/2020 - Albuquerque
Moção de apoio total apoio à greve dos trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
(EBCT), que deflagraram greve por tempo indeterminado a partir desde o último dia 17 de agosto. Eles
denunciam a revogação do atual acordo coletivo, que teria vigência até 2021, o que trouxe perdas de
benefícios como o plano de saúde, adicional de risco e licença maternidade de 180 dias. Além disso, apontam
a negligência com sua saúde em meio à pandemia, uma vez que faltam equipamentos de proteção
adequados ao trabalho que desempenham. Ainda, outro ponto central na pauta da greve é a rejeição à
privatização dos Correios. Os ataques aos direitos dos trabalhadores e o sucateamento geral dos Correios
tem como consequência a má avaliação dos serviços da empresa, é um projeto que se arrasta ao longo de
muitos anos com o objetivo de aprofundar a sua privatização.

REQUERIMENTO Nº 925/2020 - José Luiz Queiroz
Solicitando ao Prefeito Municipal - Sr. Daniel Alonso, após consulta ao setor competente, informar a data da
liberação e o valor do convênio firmado visando a implantação do ‘Parque Tecnológico’ no município,
conforme nota oficial veiculada no dia 14 de agosto do corrente ano, mencionando os órgãos que firmaram
referido convênio, prazos e como a implantação ocorrerá.

REQUERIMENTO Nº 904/2020 - Luiz Eduardo Nardi
Solicito ao Prefeito Municipal - Sr. Daniel Alonso, informações sobre quando será entregue o asfalto das vias
localizadas no bairro Antônio Carlos Nascimento da Silva, que deveria ter sido entregue junto com todas as
benfeitorias (asfalto, água, esgoto, guias e sarjetas). Os moradores deste bairro há anos vem solicitando a
instalação da camada asfáltica nas ruas deste bairro.

REQUERIMENTO Nº 905/2020 - Marcos Custódio
Moção de apoio ao Governo Federal e ao Congresso Nacional pela iniciativa dos estudos que visam a
prorrogação do repasse do ‘Auxílio Emergencial’ aos milhões de brasileiros que dele dependem,
especialmente as trabalhadoras e os trabalhadores que perderam o emprego em decorrência da brutal queda
da atividade econômica em razão da Pandemia do COVID-19.

REQUERIMENTO Nº 942/2020 - Marcos Rezende
Solicitando ao Prefeito Municipal – Daniel Alonso, ao Secretário Municipal de Obras Públicas – Hélcio Freire
do Carmo e ao Diretor do DAEM – André Luiz Ferioli informarem da possibilidade de efetuar a limpeza,
reparos e melhorias no sistema de córrego que passa no bairro Jardim Guarujá; tendo em vista que o mesmo
está sendo utilizado para descarte de lixo, entulho, despejo de esgoto e avarias nas residências próximas ao
local.

REQUERIMENTO Nº 945/2020 - Marcos Rezende
Solicitando ao Prefeito Municipal – 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, informarem se existem projetos e estudos para reforma e
ampliação da EMEI “Bem Me Quer” e/ou a construção de um novo prédio para acolher os alunos e
funcionários desta, tendo em vista que o atual prédio não pertence ao município.

REQUERIMENTO Nº 946/2020 - Marcos Rezende
Solicitando ao Senhor Prefeito Municipal de Marília – Daniel Alonso, ao Secretário Municipal de Planejamento
Urbano – José Antônio de Almeida e ao Secretário Municipal da Saúde – Cássio Luiz Pinto Junior, informarem
a possibilidade de realizar reforma e ampliação na estrutura da UBS Chico Mendes - “Dr. Érico Cardeal”.

REQUERIMENTO Nº 909/2020 - Mário Coraíni Júnior
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Solicitando ao Prefeito Municipal - Sr. Daniel Alonso após contatos com o setor competente informar a esta
Casa de leis, se existe em andamento projeto e orçamento específico para se proceder à construção de um
parquinho infantil (playground), na praça existente na Avenida Dr. Calim Gadia na confluência com a Rua
Conde Francisco Matarazzo, no bairro Bassan; haja vista tratar-se de reivindicação antiga de moradores do
local, que não possuem nenhuma área de lazer para se dirigirem com seus filhos no referido bairro.

REQUERIMENTO Nº 900/2020 - Professora Daniela
Solicitando ao Prefeito Municipal, informar a esta Casa de Leis, a possibilidade de construir um ‘poliesportivo’
na área pública municipal, no bairro Vida Nova Maracá – Zona Norte da cidade; pedido este feito por
moradores, visto que a construção do mesmo incentivaria a prática de atividades sociais, esportivas e
recreativas.

REQUERIMENTO Nº 926/2020 - Delegado Wilson Damasceno
Solicitando ao Prefeito Municipal - Daniel Alonso, após consulta aos setores competentes, através do Diretor
Presidente da EMDURB, e a Gerência de Trânsito, e ainda, ao Secretário de Planejamento Urbano e de
Obras Públicas, informarem a esta Casa sobre a possibilidade de implantar estacionamento diagonal paralelo
em ‘45 graus’, em torno do Hospital de Clínicas de Marília, mais precisamente na RUA REINALDO
MACHADO, próximo ao nº 255, nas proximidades da ENTRADA 1 - do HC DE MARÍLIA, no Bairro Fragata;
haja vista muitos transtornos causados devido à grande circulação de pessoas transitando diariamente e a
insuficiência de vagas para estacionamento no local, considerando-se que a sinalização da referida via se
encontra com sentido único de direção, proporcionando tal melhoria e atendendo inúmeros pedidos de
motoristas que reclamam da falta de vagas para estacionar nesta área. Nos mesmos moldes, que se
providencie tal estacionamento na Rua Orlando Riguetti, no bairro Fragata.

REQUERIMENTO Nº 943/2020 - Albuquerque
Voto de Congratulação aos do Bar em nome do Presidente Tadaumi Tachibana, pela iniciativa voluntaria por
confeccionar Gibi falando sobre higiene e contra o Covid .

REQUERIMENTO Nº 927/2020 - José Luiz Queiroz
Solicitando ao Prefeito Municipal - Sr. Daniel Alonso, informar se o ‘Consórcio Intermunicipal de Resíduos
Sólidos’ do Oeste Paulista, formado pelos municípios de Marília, Presidente Prudente, Paraguaçu Paulista,
Rancharia, Presidente Bernardes e Caiabu, encontra-se ativo; bem como, informar se o grupo já definiu ações
quanto à diminuição do impacto ambiental no descarte de resíduos sólidos, tal como: a construção de uma
usina de lixo ou de um aterro sanitário. Pede-se, ainda, para informar como o município de Marília irá se
beneficiar mediante a implantação das soluções encontradas.

REQUERIMENTO Nº 921/2020 - Luiz Eduardo Nardi
Solicito ao Prefeito Municipal - Sr. Daniel Alonso, informações sobre a possibilidade de proceder à melhoria
da iluminação púbica da Rua João Cesário Mota, localizada no Bairro Prof. Antônio da Silva Penteado,
efetuando a substituição das atuais lâmpadas, por outras de maior luminosidade e potência; bem como, da
maioria dos postes que ali se entram instalados. Afirmamos que a iluminação nesta rua, é muito fraca
colocando em risco a segurança das pessoas que transitam pelo local no período noturno.

REQUERIMENTO Nº 924/2020 - Marcos Custódio
Solicitando ao Prefeito Municipal informar a esta Casa sobre a possibilidade de se determinar aos órgãos
competentes que procedam à capinação e limpeza no canteiro central da Avenida Murilo Mendes Benincasa,
em toda sua extensão - Bairro Altos do Palmital; haja vista que o mesmo apresenta crescimento exagerado do
mato, situação que vem causando muitos transtornos com aparecimentos de muitos insetos e também
prejudicando a visibilidade aos condutores e munícipes que transitam pela via.

REQUERIMENTO Nº 910/2020 - Mário Coraíni Júnior
– Solicitando ao Diretor da EMDURB - Empresa Municipal de Mobilidade Urbana de Marília, informar da
possibilidade de se proceder à instalação de mais placas em pontos estratégicos das entradas e saídas da
cidade, contendo a informação de que a cidade conta com ‘SISTEMA DE MONITORAMENTO REMOTO POR
CÂMERAS DE VIGILÂNCIA’; a exemplo da placa já instalada na Avenida da Saudade, rotatória de entrada
para o Campus Universitário. Os recentes fatos de assaltos a bancos com uso de armamentos de grosso
calibre, com a utilização de carros blindados e ataque aos postos policiais das cidades, como pudemos
verificar nas cidades de Avaré e mais recentemente na cidade de Botucatu. Nosso objetivo é inibir ocorrências
desta natureza em nossa cidade.
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REQUERIMENTO Nº 911/2020 - Professora Daniela
Solicitando ao Prefeito Municipal - Sr. Daniel Alonso e ao Secretário Municipal da Educação - Sr. Helter
Rogério Bochi, ao Secretário Municipal de Obras Públicas, Hélcio Freire do Carmo e ao Secretário Municipal
de Planejamento Urbano, José Antônio de Almeida, informarem a esta Casa sobre a possibilidade de
colocação de forro na EMEF ‘Professor Américo Capelozza’, localizada no bairro Palmital, atendendo assim
uma reivindicação antiga da direção da Escola, professores e alunos.

Marcos Rezende
Presidente
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