Câmara Municipal de Marília
Estado de São Paulo

145ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 19ª LEGISLATURA, EM 08 DE SETEMBRO DE 2020
(Pauta das Matérias do Expediente)

INDICAÇÕES
INDICAÇÃO Nº 1340/2020 - Cícero do Ceasa
Sugerindo à CODEMAR que realize os reparos na camada asfáltica da Rua Helena Sampaio Vidal, nas
proximidades do nº 956, no Bairro Jardim Santa Antonieta; haja vista a existência de buracos no local, o que
dificulta o tráfego normal de veículos.

INDICAÇÃO Nº 1341/2020 - Professora Daniela
Sugerindo à CODEMAR que proceda à operação tapa buracos na Rua Ângelo Capeloza, próximo ao nº 41,
no Bairro Villa Real; haja vista a existência de vários buracos no local, situação que vem causando sérios
transtornos aos munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 1342/2020 - Evandro Galete
Sugerindo à EMDURB que efetue a instalação de um redutor de velocidade do tipo 'lombada' na Rua João
Batista Raphael, altura do nº 140, no Bairro Palmital Prolongamento; haja vista a insegurança que tem gerado
na população devido à velocidade acima do permitido por Lei que muitos motoristas desenvolvem ao
trafegarem pelo local, pois favorece o risco de acidentes.

INDICAÇÃO Nº 1343/2020 - Evandro Galete
Sugerindo ao Prefeito Municipal que realize a revitalização no trevo de entrada do Bairro Jardim Flamingo,
com plantio de flores no canteiro central, localizado entre a Estrada Vicinal Danilo Gonzales e a Avenida Calil
Nicolau, visando melhorias no aspecto paisagístico do local.

INDICAÇÃO Nº 1344/2020 - Professora Daniela
Sugerindo à CODEMAR que proceda à operação tapa buracos em toda a extensão da Rua Dos Crisântemos,
no Bairro Jardim Marília; haja vista a existência de vários buracos na via pública, situação que vem causando
sérios transtornos aos munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 1345/2020 - Professora Daniela
Sugerindo à CODEMAR que proceda à operação tapa buracos em toda a extensão da Rua Alcides Ulian, no
Bairro Jardim Fontanelli; haja vista a existência de vários buracos na via pública, situação que vem causando
sérios transtornos aos munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 1346/2020 - Evandro Galete
Sugerindo à CODEMAR que efetue a operação tapa buracos na Rua Das Palmeiras, altura do nº 330, no
Bairro Jardim Marília; haja vista o péssimo estado de conservação em que se encontra o piso asfáltico, com
buracos, prejudicando o tráfego normal de veículos no local.

INDICAÇÃO Nº 1347/2020 - João do Bar
Sugerindo ao Prefeito Municipal através do competente setor que realize a limpeza da Rua Antônio da Costa
Lopes, em toda a área pertencente ao município, no bairro Parques da Primaveras; haja vista o mato alto e
muito lixo no local, favorecendo o surgimento de insetos e animais peçonhentos, nocivos à saúde da
população.

INDICAÇÃO Nº 1348/2020 - João do Bar
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Leonor Mazzali, defronte ao nº 74, mais
precisamente defronte à EMEF 'Professor Isaltino de Campos', no Bairro Jardim Santa Antonieta II; haja vista
que a camada asfáltica do local se encontra totalmente esburacada, causando transtornos aos motoristas que
por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 1349/2020 - João do Bar
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua José Andózia, defronte ao nº 285, no
Bairro Parque das Nações; haja vista que a camada asfáltica no local se encontra totalmente esburacada,
causando transtornos aos motoristas que por ali trafegam.
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INDICAÇÃO Nº 1350/2020 - João do Bar
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Edward Grecchi, defronte ao nº 95, no
Bairro Parque das Primaveras; haja vista que o piso asfáltico no local se encontra esburacado, causando
transtornos aos motoristas que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 1351/2020 - João do Bar
Sugerindo à EMDURB que realize a implantação de um 'Bolsão de Estacionamento' na Avenida João Martins
Coelho, mais precisamente defronte ao nº 2034, no Bairro Jardim Santa Antonieta; haja vista os inúmeros
pedidos dos motoristas que por ali trafegam diariamente.

INDICAÇÃO Nº 1352/2020 - João do Bar
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Maria de Lourdes Galvão Cunha, em
toda a sua extensão, no Bairro Conjunto Residencial Alcir Raineri; haja vista que a via pública se encontra
totalmente esburacada, causando transtornos aos motoristas que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 1353/2020 - Marcos Custódio
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Avenida Sigismundo Nunes de Oliveira, nº
536, no Bairro Altos do Palmital; haja vista neste local haver muitos buracos, causando transtornos aos
munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 1354/2020 - Marcos Custódio
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Avenida João Martins Coelho, nº 1820, no
Bairro Jardim Santa Antonieta; haja vista neste local haver muitos buracos, causando transtornos aos
munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 1355/2020 - Marcos Custódio
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Quitéria Pereira, nº 597, no Bairro
Jardim Lavínia; haja vista a existência de muitos buracos no local, causando transtornos a todos que por ali
trafegam.

INDICAÇÃO Nº 1356/2020 - Marcos Custódio
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Roque Montefusco, nº 983, no Bairro
Palmital Prolongamento; haja vista neste local haver muitos buracos, causando transtornos aos munícipes da
região.

INDICAÇÃO Nº 1357/2020 - Marcos Custódio
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Paraíba, nº 355, no centro da cidade;
haja vista a existência de buracos no local, prejudicando o tráfego normal de veículos.

INDICAÇÃO Nº 1358/2020 - Mário Coraíni Júnior
Sugerindo à CODEMAR a realização de uma operação tapa buracos na Avenida São Paulo, próximo ao
número 180, no Bairro Cascata; haja vista a existência de buraco no local, que vem causando transtornos a
todos os munícipes que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 1359/2020 - Delegado Wilson Damasceno
Sugerindo à CODEMAR que realize a correção na camada asfáltica da Rua José Clemente Pereira, tendo
como referência os números 126, 127, 133 e 137, em abertura efetuada pelo DAEM - Departamento de Água
e Esgoto de Marília, para sanar vazamento na rede de água; haja vista que tem colocado em risco o trânsito
no local e, causando dissabores pela poeira que invade as residências, no Bairro Palmital.

INDICAÇÃO Nº 1360/2020 - Luiz Eduardo Nardi
Sugerindo à CODEMAR que proceda à operação tapa buracos na Rua Luigi Marega, em toda a sua extensão,
no Bairro Parque das Primaveras; uma vez o mau estado de conservação em que se encontra o piso
asfáltico, com muitos buracos, situação que causa danos aos veículos e risco iminente de acidentes.

INDICAÇÃO Nº 1361/2020 - Luiz Eduardo Nardi
Sugerindo à CODEMAR que proceda à operação tapa buracos em toda a extensão da Rua Ana Fróes de
Oliveira, no Bairro Parque das Primaveras; haja vista as péssimas condições em que se encontra o piso
asfáltico.
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INDICAÇÃO Nº 1362/2020 - Luiz Eduardo Nardi
Sugerindo à CODEMAR que proceda à operação tapa buracos na Rua Leopoldo Pinto de Moraes, em toda a
sua extensão, no Bairro Parque das Primaveras; haja vista a situação precária em que se encontra o piso
asfáltico da via pública, com diversos buracos, prejudicando o tráfego normal de veículos no local.

INDICAÇÃO Nº 1363/2020 - Luiz Eduardo Nardi
Sugerindo à CODEMAR que proceda à operação tapa buracos na Rua Rafael Miguel Nahas, em toda a sua
extensão, no Bairro Parque das Primaveras; haja vista a existência de diversos buracos na via pública,
causando transtornos a todos que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 1364/2020 - Luiz Eduardo Nardi
Sugerindo à CODEMAR que proceda à operação tapa buracos em toda a extensão da Rua Teresa Sanches
Mora, no Bairro Parque das Primaveras; haja vista o péssimo estado de conservação em que se encontra o
piso asfáltico, com muitos buracos, causando transtornos aos motoristas que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 1365/2020 - Luiz Eduardo Nardi
Sugerindo à CODEMAR que proceda à operação tapa buracos na Rua Antônio da Costa Lopes, em toda a
sua extensão, no Bairro Parque das Primaveras; uma vez o mau estado de conservação em que se encontra
a via pública, com diversos buracos, situação que causa danos aos veículos e risco iminente de acidentes.

INDICAÇÃO Nº 1366/2020 - Delegado Wilson Damasceno
Sugerindo à CODEMAR que execute a correção na camada asfáltica da Rua José Clemente Pereira, tendo
como referência os números 389, 400, 409 e 410, em abertura efetuada pelo DAEM, para sanar vazamento
na rede de água; haja vista que causa transtornos no trânsito, aliado ao problema da poeira que assola as
residências, no Bairro Palmital.

INDICAÇÃO Nº 1367/2020 - Delegado Wilson Damasceno
Sugerindo à CODEMAR que execute a correção na camada asfáltica da Rua Amando de Oliveira Rocha
Filho, tendo como referência os números 233, 246, 272 e 282, em abertura efetuada pelo DAEM Departamento de Água e Esgoto de Marília, para sanar vazamento na rede de água; haja vista que tem
prejudicado o trânsito no local, além da poeira que invade as residências, no Bairro Palmital.

INDICAÇÃO Nº 1368/2020 - Delegado Wilson Damasceno
Sugerindo à CODEMAR que execute a correção na camada asfáltica da Rua Felício Oioli, em frente ao nº
177, esquina com a Rua Marina Álvares Mostácio, em abertura efetuada pelo DAEM - Departamento de Água
e Esgoto de Marília, para sanar vazamento na rede de água; haja vista que tem prejudicado o trânsito no
local, no Bairro Jardim Lavínia.

INDICAÇÃO Nº 1369/2020 - Delegado Wilson Damasceno
Sugerindo à EMDURB que execute o aprimoramento da improvisada pista de Cooper, com a pintura das
guias, implantação de placas de proibição de bicicletas e animais, sinalização da metragem, dentre outros
detalhes que valorizam o cuidado dos moradores próximos com aquele local, no Bairro Jardim Lavínia.

INDICAÇÃO Nº 1370/2020 - Delegado Wilson Damasceno
Sugerindo à CODEMAR que execute a correção na camada asfáltica da Rua Amando de Oliveira Rocha
Filho, números 449, 450 e 486, esquina com a Rua Ernesto Peterson, defronte aos números 66-A e 66-B, em
abertura efetuada pelo DAEM - Departamento de Água e Esgoto de Marília, para sanar vazamento na rede de
água; haja vista que além de prejudicar o trânsito, causa sérios incômodo aos moradores devido à poeira, no
Bairro Palmital.

INDICAÇÃO Nº 1371/2020 - Albuquerque
Sugerindo à EMDURB que efetue a implantação de um redutor de velocidade do tipo 'lombada' na Avenida
José Rino, próximo ao nº 525, no Bairro Núcleo Habitacional Presidente Jânio da Silva Quadros; haja vista a
velocidade acima do permitido por Lei que muitos motoristas desenvolvem ao trafegarem pelo local,
colocando em risco a vida dos moradores que por ali transitam.

INDICAÇÃO Nº 1372/2020 - Albuquerque
Sugerindo à CODEMAR que realize o recapeamento asfáltico da Rua Amando de Oliveira Rocha Filho, em
toda a sua extensão, no Bairro Palmital; haja vista que os constantes remendos das operações tapa buracos
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deixaram a via com diversas irregularidades e depressões, prejudicando o trânsito de veículos.

INDICAÇÃO Nº 1373/2020 - Albuquerque
Sugerindo à CODEMAR que efetue a operação tapa buracos na Rua Quitéria Pereira, em toda a sua
extensão, no Bairro Palmital; haja vista as péssimas condições em que se encontra o piso asfáltico, com
vários buracos, situação que causa danos aos veículos e risco iminente de acidentes.

INDICAÇÃO Nº 1374/2020 - Albuquerque
Sugerindo ao Prefeito Municipal através do setor competente que efetue a construção de calçada e
alambrado em um terreno pertencente à municipalidade, localizado na Rua Amando de Oliveira Rocha Filho,
confluência com as Ruas Queiroz e 16 de Setembro, no Bairro Palmital Prolongamento; haja vista que em
face da não existência de um calçamento os pedestres são obrigados a trafegarem pelo leito carroçável,
favorecendo o risco de acidentes.

INDICAÇÃO Nº 1375/2020 - Albuquerque
Sugerindo ao Prefeito Municipal através do setor competente providências para dar continuidade na
construção do calçamento em uma área da municipalidade, localizada na Rua Hermes da Fonseca,
confluência com a Rua Edmond Atallah, no Bairro Palmital Prolongamento, atendendo pedidos dos moradores
da região.

INDICAÇÃO Nº 1376/2020 - Professora Daniela
Sugerindo à CODEMAR que proceda à operação tapa buracos na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes,
próximo ao nº 3500, no Bairro Vale Verde; haja vista a existência de buraco no local, situação que vem
causando sérios transtornos aos munícipes da região devido ao grande fluxo de veículos diariamente.

INDICAÇÃO Nº 1377/2020 - José Luiz Queiroz
Sugerindo à CODEMAR que realize os reparos na camada asfáltica da Rua João Florêncio de Carvalho, em
aberturas efetuadas pelo DAEM - Departamento de Água e Esgoto de Marília, após consertos na rede de
esgoto, em vários pontos distintos, os quais foram tapados com areia, causando sérios transtornos a todos
que por ali trafegam, no Bairro Jardim Eldorado.

INDICAÇÃO Nº 1378/2020 - José Luiz Queiroz
Sugerindo à CODEMAR que realize o recape da Rua José Batista de Almeida Sobrinho, em toda a sua
extensão, no Bairro Jardim Santa Antonieta; haja vista o péssimo estado de conservação em que se encontra
o piso asfáltico da via, atendendo pedidos de moradores.

INDICAÇÃO Nº 1379/2020 - José Luiz Queiroz
Sugerindo à CODEMAR que realize o recape da Rua Conde Francisco Matarazzo, em toda a sua extensão,
no Bairro Bassan; haja vista a existência de muitos buracos, prejudicando o tráfego normal de veículos no
local, conforme relatam os moradores.

INDICAÇÃO Nº 1380/2020 - José Luiz Queiroz
Sugerindo à CODEMAR que realize o recape das Ruas Campos Sales e Arco Verde, mais precisamente no
trecho que compreende os quarteirões entre a Avenida Santo Antônio e a Rua Santa Cecília, no Bairro Alto
Cafezal; haja vista o intenso fluxo de veículos no local e, as vias se encontram em péssimo estado de
conservação.

INDICAÇÃO Nº 1381/2020 - José Luiz Queiroz
Sugerindo à CODEMAR que realize o recape em toda a extensão da Rua Helena Sampaio Vidal, no Bairro
Jardim Santa Antonieta; haja vista que os moradores da região se queixam do péssimo estado de
conservação da via pública.

INDICAÇÃO Nº 1382/2020 - José Luiz Queiroz
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente que realize a construção de calçada ao lado
Bosque Municipal "Rangel Pietraróia", em um espaço que já foi a projeção de uma rua, mais precisamente ao
lado de um terreno baldio.

INDICAÇÃO Nº 1383/2020 - Professora Daniela
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente que efetue a poda de árvores existente na
Rua Bahia, próximo ao nº 250, no centro da cidade, atendendo pedidos dos munícipes; tendo em vista que
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está atrapalhando a visão dos motoristas ao semáforo.

INDICAÇÃO Nº 1384/2020 - Professora Daniela
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente que efetue a construção de algumas 'bocas
de lobo' na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, próximo aos números 520, 685 e 764, no Bairro Residencial
Vale Verde; haja vista que em dias de chuva alaga as calçadas e ruas, causando sérios riscos aos munícipes
daquela região.

INDICAÇÃO Nº 1385/2020 - Evandro Galete
Sugerindo ao Prefeito Municipal encaminhar ao setor competente que realize estudos para dar uma solução
quanto ao congestionamento existente na Rua Bassan, mais precisamente no Bairro Jardim Bandeirantes;
haja vista que em horários de pico fica intransitável, trazendo grandes transtornos a todos que utilizam a via
pública, pois é sabido que com a duplicação da Rodovia do Contorno, políticos da época não se preocuparam
em solicitar outras passagens visando aliviar o trânsito destes bairros, prejudicando a mobilidade urbana
desta localidade.

INDICAÇÃO Nº 1386/2020 - Maurício Roberto
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente que execute a limpeza, poda de árvores e
revitalização com a instalação de equipamentos para lazer e esporte, da praça localizada na confluência das
Ruas Marcos Antônio Chirnev, Nicolau Félix e Maria Aparecida Prattes Aufiero, no Bairro Núcleo Habitacional
Presidente Jânio da Silva Quadros; haja vista que aquele espaço público se encontra em estado de
abandono, com lixo e entulhos acumulados, sem condições de ser utilizada pela comunidade local.

INDICAÇÃO Nº 1387/2020 - Maurício Roberto
Sugerindo ao Prefeito Municipal através da Secretaria Municipal de Obras Públicas, de forma reiterada,
conforme Indicações de números 2514/2017 e 282/2020, que realize, urgentemente, a manutenção nos
bueiros existentes na Rua Ranulpho Pavão, nas proximidades do cruzamento com a Rua Vicente Gonzaga,
no Bairro Conjunto Residencial Luiz Egydio de Cerqueira César; haja vista que as bocas de lobo
encontram-se abertas, sem as tampas de concreto, situação que há muito tempo causa preocupação aos
moradores em razão do risco de acidentes, principalmente envolvendo crianças.

INDICAÇÃO Nº 1388/2020 - Maurício Roberto
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente que realize a instalação de 'bueiros' na Rua
Maria Iris Silva, mais precisamente no trecho que compreende entre a Avenida Alcebíades Spadotto e a Rua
João Antônio Duarte, no Bairro Conjunto Residencial Luiz Egydio de Cerqueira César; haja vista que nas
ocasiões de chuva a enxurrada desce em grande volume pela Rua Maria Guimarães Ortega e a inexistência
de coletores de água pluvial no final da via causa danos à camada asfáltica e enormes transtornos aos
moradores.

INDICAÇÃO Nº 1389/2020 - Maurício Roberto
Sugerindo à CODEMAR, de forma reiterada, conforme Indicações de números 548/2020 e 862/2020, a
reposição da camada asfáltica na Rua Gonçalves Ledo, no trecho compreendido entre as Ruas Mariápolis e
Thomaz Alcalde, no Bairro Palmital; haja vista as precárias condições do asfalto, apresentando vários
remendos de operações tapa buracos, que reaparecem em cada ocasião de chuva. Situação recorrente que
causa transtornos aos moradores que reivindicam providências.

INDICAÇÃO Nº 1390/2020 - Maurício Roberto
Sugerindo ao Prefeito Municipal, de forma reiterada, conforme Indicações de números 874/18, 2619/18 e
281/20, determinar ao setor competente que notifique o proprietário para que proceda com a construção do
passeio público no terreno localizado na Avenida Maria Fernandes Cavallari, mais precisamente no trecho
que compreende entre a Avenida José da Silva Nogueira Júnior e a Rua Do Café, no Bairro Higienópolis; haja
vista que a falta da calçada provoca enormes dificuldades à população e iminente risco de acidentes,
envolvendo os pedestres que são obrigados a utilizar o leito carroçável, que tem intenso fluxo de veículos.

INDICAÇÃO Nº 1391/2020 - Maurício Roberto
Sugerindo à CODEMAR que realize o recapeamento asfáltico na Avenida Pedro de Toledo, mais
precisamente no trecho entre as Ruas Rio Grande do Sul e 9 de Julho, no centro da cidade; haja vista a
condição deteriorada do asfalto que apresenta depressões e buracos, situação que prejudica a fluidez do
trânsito de veículos e risco de acidentes, envolvendo motocicletas nessa importante via da cidade.
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INDICAÇÃO Nº 1392/2020 - Cícero do Ceasa
Sugerindo à CODEMAR que realize os reparos na camada asfáltica da Rua Antônio da Costa Lopes, nas
proximidades do nº 138, no Bairro Parque das Primaveras; haja vista a existência de buracos no local,
causando transtornos aos motoristas que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 1393/2020 - Cícero do Ceasa
Sugerindo à CODEMAR que realize os reparos na camada asfáltica da Rua Eliezer Rocha, nº 244, no Bairro
Jardim Santa Antonieta; haja vista a existência de buracos no local, prejudicando o tráfego normal de
veículos.

INDICAÇÃO Nº 1394/2020 - Cícero do Ceasa
Sugerindo à CODEMAR que realize os reparos na camada asfáltica da Rua Antônio Spressão, nas
proximidades do nº 658, no Bairro Parque das Nações; haja vista a existência de buracos no local,
prejudicando o tráfego normal de veículos.

INDICAÇÃO Nº 1395/2020 - Cícero do Ceasa
Sugerindo à CODEMAR que realize os reparos na camada asfáltica da Rua Tamojiro Umeda, nas
proximidades do nº 386, no Bairro Jardim Santa Antonieta; haja vista a existência de buracos profundos no
local, prejudicando o tráfego normal de veículos.

INDICAÇÃO Nº 1396/2020 - Cícero do Ceasa
Sugerindo à CODEMAR que realize os reparos na camada asfáltica da Avenida Guiomar Novaes, nas
proximidades do nº 1718, no Bairro Jardim Santa Antonieta; haja vista a existência de buracos no local,
prejudicando o tráfego normal de veículos.

INDICAÇÃO Nº 1397/2020 - Danilo da Saúde
Sugerindo à CODEMAR, providências urgentes, para realizar os reparos na camada asfáltica da Rua Oscar
Leopoldino da Silva, próximo ao nº 120, no Bairro Jardim Dirceu; tendo em vista que as condições do local
oferece o risco de graves acidentes, por se tratar de uma importante via pública de acesso à região central da
cidade com grande fluxo de veículos.

INDICAÇÃO Nº 1398/2020 - Danilo da Saúde
Sugerindo ao Prefeito Municipal através do setor competente, providências urgentes, para realizar a
manutenção do passeio público na Rua Roque Montefusco, confluência com a Rua 16 de Setembro, nas
proximidades do Berçário Municipal "Favo de Mel", no Bairro Professor José Augusto da Silva Ribeiro; haja
vista que a situação precária do local tem colocado em risco a segurança e integridade física de todos que
transitam pelo local.

INDICAÇÃO Nº 1399/2020 - Danilo da Saúde
Sugerindo ao Prefeito Municipal através do setor competente providências para realizar a construção e
manutenção do passeio público na Avenida Ermelinda Clarice Sanches Casarini, no Bairro Higienópolis, em
especial nas proximidades das alças de acesso dos viadutos existentes na referida via, devido ao fluxo
intenso de veículos e pedestres que circulam nessa região, evitando desta forma, a ocorrência de acidentes e
atendendo aos diversos pedidos dos moradores da região.

INDICAÇÃO Nº 1400/2020 - Albuquerque
Sugerindo à EMDURB que efetue a instalação de um redutor de velocidade do tipo 'lombada' na Avenida Dr.
Joaquim de Abreu Sampaio Vidal, altura do nº 710, no Bairro Alto Cafezal; haja vista a insegurança que tem
gerado na população devido à velocidade acima do permitido por Lei que muitos motoristas desenvolvem ao
trafegarem pelo local, pois favorece o risco de acidentes.

INDICAÇÃO Nº 1401/2020 - Danilo da Saúde
Sugerindo à CODEMAR providências para a realização do recape da camada asfáltica na Rua Dos Cristais,
em toda a sua extensão, no Bairro Jardim Maria Izabel devido à existência da grande quantidade buracos e
de ondulações na via, causando transtornos e dificultando o trânsito de veículos que trafegam pelo local.

INDICAÇÃO Nº 1402/2020 - Evandro Galete
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente que realize a instalação de braços de luz,
que por ventura forem substituídos pelas lâmpadas de LED na cidade, na entrada da Fazenda do Estado, na
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BR-153 até o posto de saúde, e também, na escola, nos postes já instalados no local, visando melhorar a
segurança aos moradores.

INDICAÇÃO Nº 1403/2020 - Marcos Rezende
Sugerindo à EMDURB que realize a instalação de três redutores de velocidade do tipo 'lombada' e sinalização
adequada na Rua Francisco Guaglianone, próximos aos números 130, 291 e 441 - Bairro Jardim Califórnia;
haja vista a velocidade acima do permitido por Lei que muitos motoristas desenvolvem ao trafegarem pelo
local.

INDICAÇÃO Nº 1404/2020 - Marcos Rezende
Sugerindo à EMDURB que realize a instalação de dois redutores de velocidade do tipo 'lombada' e
sinalização adequada na Rua Maria Giraldi Cavallari, nas proximidades dos números 120 e 300 - Bairro
Jardim Cavallari; haja vista a velocidade acima do permitido por Lei que muitos motoristas desenvolvem ao
trafegarem pelo local.

INDICAÇÃO Nº 1405/2020 - Marcos Rezende
Sugerindo à EMDURB que realize a instalação de dois redutores de velocidade do tipo 'lombada' e
sinalização adequada na Rua Miguel Pastori, sendo um próximo ao nº 351 e outro próximo ao ponto de
ônibus da Panificadora 'Amor de Mãe' - Bairro Jardim Cavallari; haja vista que a alta velocidade que muitos
motoristas desenvolvem ao trafegarem pelo local, tem gerado insegurança aos moradores.

INDICAÇÃO Nº 1406/2020 - Marcos Rezende
Sugerindo à EMDURB que realize a instalação de um redutor de velocidade do tipo 'lombada' e sinalização
adequada na Rua 21 de Abril, próximo ao nº 153, no Bairro Jardim Maria Izabel; uma vez a velocidade acima
do permitido por Lei que muitos motoristas desenvolvem ao trafegarem pelo local, causando insegurança aos
moradores.

INDICAÇÃO Nº 1407/2020 - Marcos Rezende
Sugerindo à EMDURB que realize estudos para a mudança de sentido de mão dupla, para mão única as
Ruas Geraldo Giovanelli e Odon Martins, no Bairro Vereador Eduardo Andrade Reis; haja vista que trata-se
de vias muito estreitas, com risco de acidentes aos pedestres e motoristas que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 1408/2020 - Marcos Rezende
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente que realize a construção e reparos do
passeio público do terreno localizado na Rua Francisco Guaglianone, próximo ao nº 291, no Bairro Jardim
Califórnia.

INDICAÇÃO Nº 1409/2020 - Evandro Galete
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente que realize a sinalização de solo e vertical da
pista de Cooper da Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, no Bairro Jardim Aeroporto, para que a população
possa ter informações do percurso, atendendo pedidos dos usuários.

REQUERIMENTOS QUE INDEPENDEM DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
REQUERIMENTO Nº 992/2020 - Evandro Galete
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada amiga Sra. Severina da Silva Camilo, ocorrido nesta
cidade. Externamos nossos sentimentos aos familiares e amigos.

REQUERIMENTO Nº 1005/2020 - Marcos Custódio
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada Sra. Maria Teotônio Rodrigues, aos 103 anos de
idade, ocorrido no último dia 07 de setembro, nesta cidade. Externamos nossos sentimentos aos familiares e
amigos.

REQUERIMENTO Nº 976/2020 - Marcos Rezende
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada Sra. Terezinha de Souza Rodrigues, aos 51 anos de
idade, ocorrido no último dia 01 de setembro, em nossa cidade. Nossas condolências.

REQUERIMENTO Nº 968/2020 - Delegado Wilson Damasceno
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Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada Sra. Nenê Coracini Santos, saudosa Diretora do
Ginásio Industrial Estadual de Marília, no ano de 1982 a 1986; aos 89 anos de idade, neste último dia 31 de
agosto, na cidade de Ourinhos.. Externamos nossos sentimentos aos amigos e familiares.

REQUERIMENTO Nº 993/2020 - Evandro Galete
Votos de profundo pesar pelo falecimento do estimado amigo - Sr. Aparecido Fernando Domingos, aos 67
anos de idade, ocorrido no último dia 03 de setembro, nesta cidade. Externamos nossos sentimentos aos
familiares e amigos.

REQUERIMENTO Nº 1006/2020 - Marcos Custódio
Voto de profundo pesar pelo falecimento da estimada Sra. Maria Vaneide de Almeida Marques, aos 52 anos
de idade, ocorrido no último dia 07 de setembro, nesta cidade. Externamos nossos sentimentos aos familiares
e amigos.

REQUERIMENTO Nº 994/2020 - Marcos Rezende
Votos de profundo pesar pelo falecimento do estimado amigo - Sr. Paulo Sérgio Cerqueira Cleto, aos 52 anos
de idade, ocorrido no último dia 04 de setembro, nesta cidade. Externamos nossos sentimentos aos familiares
e amigos.

REQUERIMENTO Nº 996/2020 - Delegado Wilson Damasceno
Votos de profundo pesar pelo falecimento do estimado amigo - Sr. João Hermínio, aos 78 anos de idade,
ocorrido no último dia 06 de setembro, nesta cidade. Externamos nossos sentimentos aos familiares e
amigos.

REQUERIMENTO Nº 997/2020 - Evandro Galete
Votos de profundo pesar pelo falecimento do estimado amigo - Sr. Alcindo Zukeiran o, aos 73 anos de idade,
ocorrido no último dia 05 de setembro, nesta cidade. Externamos nossos sentimentos aos familiares e
amigos.

REQUERIMENTO Nº 995/2020 - Marcos Rezende
Votos de profundo pesar pelo falecimento do estimado amigo - Sr. Nelson Buzinaro, aos 76 anos de idade,
ocorrido no último dia 04 de setembro, nesta cidade. Externamos nossos sentimentos aos familiares e
amigos.

REQUERIMENTO Nº 998/2020 - Marcos Rezende
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada Sra. Maria Martins Belarnimo , aos 79 anos de idade,
ocorrido no último dia 06 de setembro, nesta cidade. Externamos nossos sentimentos aos familiares e
amigos.

REQUERIMENTO Nº 999/2020 - Marcos Rezende
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada Sra.Terezinha Correa dos Santos, aos 81 anos de
idade, ocorrido no último dia 06 de setembro, nesta cidade. Externamos nossos sentimentos aos familiares e
amigos.

REQUERIMENTO Nº 1000/2020 - Marcos Rezende
Votos de profundo pesar pelo falecimento do estimado Sr. José Ferreira Sobrinho, aos 90 anos de idade,
ocorrido nesta cidade. Externamos nossos sentimentos aos familiares e amigos.

REQUERIMENTO Nº 1001/2020 - Marcos Rezende
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada Sra. Joana Apparecida Soares Rodrigues, aos 83 anos
de idade, ocorrido no último dia 05 de setembro, nesta cidade. Externamos nossos sentimentos aos familiares
e amigos.

REQUERIMENTO Nº 1002/2020 - Marcos Rezende
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada Sra. Zélia Alves Ulian, aos 56 anos de idade, ocorrido
no último dia 05 de setembro, nesta cidade. Externamos nossos sentimentos aos familiares e amigos.

REQUERIMENTO Nº 1003/2020 - Marcos Rezende
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada Sra. Estelina Bom Fim Vicenzoto, aos 72 anos de
idade, ocorrido no último dia 06 de setembro, nesta cidade. Externamos nossos sentimentos aos familiares e
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amigos.

REQUERIMENTO Nº 1004/2020 - Marcos Rezende
Votos de profundo pesar pelo falecimento do estimado Sr. Ysao Yoshitake, aos 92 anos de idade, ocorrido no
último dia 04 de setembro, nesta cidade. Externamos nossos sentimentos aos familiares e amigos.

REQUERIMENTO Nº 1007/2020 - Marcos Rezende
Voto de profundo pesar pelo falecimento da estimada Sra. Laura Maranho Mota, aos 81 anos de idade,
ocorrido no último dia 07 de setembro, nesta cidade. Externamos nossos sentimentos aos familiares e
amigos.

REQUERIMENTO Nº 1008/2020 - Marcos Rezende
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada Sra. Cassia Donata Faquini, aos 54 anos de idade,
ocorrido no último dia 07 de setembro, nesta cidade. Externamos nossos sentimentos aos familiares e
amigos.

REQUERIMENTO Nº 1009/2020 - Marcos Rezende
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada Sra. Benedita de Oliveira Lima, aos 83 anos de idade,
ocorrido no último dia 07 de setembro, nesta cidade. Externamos nossos sentimentos aos familiares e
amigos.

REQUERIMENTO Nº 1010/2020 - Marcos Rezende
Votos de profundo pesar pelo falecimento do estimado Sr. Ailton Félix da Silva, aos 55 anos de idade,
ocorrido no último dia 07 de setembro, nesta cidade. Externamos nossos sentimentos aos familiares e
amigos.

REQUERIMENTO Nº 1011/2020 - Marcos Rezende
Votos de profundo pesar pelo falecimento do estimado Sr. Wilson Dias, aos 89 anos de idade, ocorrido no
último dia 07 de setembro, nesta cidade. Externamos nossos sentimentos aos familiares e amigos.

REQUERIMENTOS SUJEITOS A VOTAÇÃO
REQUERIMENTO Nº 974/2020 - Cícero do Ceasa
Votos de congratulações à conceituada empresa veterinária ‘Cães e Gatos Maracá”, conceituada empresa,
uma das primeiras lojas do ramo na região. Inaugurada em 11 de novembro de 2017, vem sendo dirigida por
uma família unida e empreendedora, até os dias de hoje. Nosso reconhecimento à Sra. Fernanda Berneghini
Lanza e o Sr. José Carlos Dias Chaves e competente equipe de profissionais, que vem fazendo o melhor para
os seus clientes e pet’s, comercializando produtos e serviços de primeira qualidade. Parabéns a essa
afamada empresa, bem como a todos os seus colaboradores. Deus continue abençoando a todos.

REQUERIMENTO Nº 956/2020 - Evandro Galete
Votos de congratulações ao servidor público Sr. José Cardoso Neto, que passou a fazer 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 digno profissional tem a consciência do dever cumprido. Nossos sinceros votos de
sucesso!

REQUERIMENTO Nº 957/2020 - Albuquerque
Votos de congratulações e homenagens à Diretoria, membros e todos os associados, em reconhecimento
pela passagem dos 90 anos do Nikkey Clube de Marília, celebrados no último dia 20 de julho; importante
entidade tem como uma das principais missões preservar e manter ativas a cultura e a tradição japonesa no
município, cultuando como princípios o respeito e gratidão aos mais idosos, primando pela hierarquia e
espiritualidade, valores essenciais que vem mantendo a longevidade do clube. Esta Casa, por meio de seus
parlamentares, representantes da população mariliense, reconhece a agradece os esforços, dedicação na
preservação da tradição e cultura nipônica. Nossos efusivos cumprimentos!

REQUERIMENTO Nº 966/2020 - Luiz Eduardo Nardi
Votos de congratulações para com a Igreja Pentecostal 'Visão da Palavra de Deus', na pessoa do estimado
Pastor Presidente Sr. Anísio Gonçalves e sua esposa Sra. Nair Marques Gonçalves, extensivos aos
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abnegados obreiros e membros, em homenagens à celebração dos seus 21 anos de sua fundação,
comemorados no último dia 07 de setembro. Nossos cumprimentos aos seus ministérios, diaconia e ainda, a
todos os irmãos de fé - que juntos formam a vida orgânica desse respeitável templo de DEUS, são 21 anos
pautados em muito trabalho e dedicação, crescimento e transformação de vidas! Nosso reconhecimento a
todos que tem providenciado os meios pelos quais a igreja possa cumprir sua representação de proclamação
e evangelização, promovendo um salutar despertamento da população em direção ao fiel cumprimento de sua
missão; anunciar aos homens a salvação em Cristo Jesus. Parabéns!

REQUERIMENTO Nº 958/2020 - Marcos Custódio
Votos de congratulações para com a empresa “Sorvetes Gygabon” - em nome do Sr. Carlos Alberto Emple,
há quatro anos no bom comando deste renomado estabelecimento, altamente conceituado no ramo pela
qualidade dos produtos e credibilidade nos serviços prestados. Atuando com muito esforço, dedicação e
contando com funcionários bem treinados e dedicados, executam serviços com higiene, qualidade e
responsabilidade; contribuindo para o crescimento e desenvolvimento do nosso município e conquistando
bons negócios. Nossos votos de muito sucesso, parabéns e que Deus os abençoe!

REQUERIMENTO Nº 987/2020 - Marcos Rezende
Votos de congratulações à conceituada loja e Pet Shop “Agropet Shopping Maracá”, na pessoa de seus
qualificados proprietários Sr. Glauber Corrêa Baio e Sra. Arlete Rodrigues Baio, em virtude da nova loja que
inaugurada em data de 12 de setembro, deste ano. A nova loja muito bem localizada na Rua Dulce Venâncio
de Souza, 414 - no bairro Maracá II, seguirá as novas tendências de mercado oferecendo amplo espaço e
variedade de produtos e “mimos” para os bichinhos de estimação. Parabéns à Agropet Shopping Maraca, loja
que se tornou sinônimo de carinho, cuidado e atenção ao bem estar do animal! Sucesso!

REQUERIMENTO Nº 972/2020 - Professora Daniela
Votos de congratulações à loja mariliense 'Outlet Nova Marília’, na pessoa de seu proprietário Sr. Cristiano
Gonçalves Molina, extensivos a todos os funcionários e colaboradores. A conceituada empresa encontra-se
localizada na Avenida João Ramalho n.º 2167, no bairro Nova Marília, e é especializada em Moda Masculina,
Feminina 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 986/2020 - Delegado Wilson Damasceno
Votos efusivos de congratulações à jovem estrela mariliense JULIANA MÁXIMO - atriz, compositora, cantora e
escritora. Versátil por natureza, eclética por vocação, a atriz Juliana atuou na premiada peça "O Mambembe",
da ‘Cia. Quasilá’ de Teatro Mariliense. Na arte musical, Juliana lançou o Clipe de sua música autoral "Alfa",
com expressivo sucesso no site nacional ‘Hits Perdidos’ e destaque em outros sites e jornais. Ainda como
cantora promove o estilo “INDIE”. No campo literário, através de apoiadores e da Secretaria Municipal de
Cultura de Marília, a escritora Juliana, lançou seu livro "O mundo devorou Susana", que fez chegar às escolas,
abrindo o diálogo sobre depressão, bullying, inclusive suicídios. À notável JULIANA – desejamos que sua
estrela brilhe ao MÁXIMO! Digna de Bênçãos! Saúde e Paz!

REQUERIMENTO Nº 965/2020 - Evandro Galete
Votos de congratulações para com o Dr. Gustavo Cordeiro - D.D. Promotor de Justiça na Vara de Infância e
Juventude, graduado em Marília pelo UNIVEM, onde se destacou como aluno e agora, atua com competência
como exímio Professor, fazendo parte do corpo docente do conceituado Centro Universitário, Universidade;
recentemente aprovado no processo seletivo - doutorado em Direito pelo ITE. Nosso reconhecimento ao
qualificado profissional que prima pela idoneidade, transparência, confiança e maestria. Votos de contínuo
sucesso!

REQUERIMENTO Nº 985/2020 - Albuquerque
Votos de congratulações para com o renomado Professor Doutor Elias Marques de Medeiros Neto - docente
do Programa de Pós Graduação em Direito da Unimar – de vasto cabedal de conhecimentos na área jurídica,
com Pós Doutorado em Direito Processual Civil na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, que faz
jus ao nosso reconhecimento pela ilibada postura profissional, sempre atuando com inegável competência e
segurança, primando por ética e excelência, pilares de edificação à jornada profissional de seus alunos,
contribuindo diretamente, para a formação do caráter e profissionalismo dos mesmos. Nossos efusivos
cumprimentos!
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REQUERIMENTO Nº 960/2020 - Marcos Custódio
Votos de congratulações à conceituada empresa “Mega Pet Banho & Tosa”, em nome de seu proprietário Sr.
Elizeu Coutinho de Queiroz, em reconhecimento à excelência de seus negócios, oferecendo uma variedade
de rações das melhores marcas, para animais em geral. Importante estabelecimento vem há cinco anos
trabalhando para melhor atender aos clientes de Marília e região e encontra-se localizado na Rua Idalina
Pimentel de Carvalho, nº 115 - Bairro Aniz Badra, em Marília; tornando-se verdadeira referência no segmento
em nosso município, graças ao excelente trabalho prestado com seriedade, dedicação e profissionalismo.
Nossos votos de muito sucesso, e que Deus os abençoe!

REQUERIMENTO Nº 988/2020 - Marcos Rezende
Votos de congratulações à conceituada escola de educação infantil “Cativar” em nome de sua professora e
proprietária Maria Lúcia Castilho. Inaugurada em Fevereiro deste ano, na Rua Santo Bassan, nº 117 – Jardim
Maria Martha, a creche oferece serviços educacionais destinados às crianças da faixa etária entre 0 a 5 anos
e 11 meses, oferecendo infraestrutura de qualidade, com práticas de higiene adequada, excelente proposta
pedagógica, além de professores capacitados e engajados com a educação que buscam sempre transmitir
aos seus alunos ensinamentos com muita alegria e sabedoria que contribuem para crescimento da criança.
Nossos sinceros votos de parabéns e sucesso!

REQUERIMENTOS SUJEITOS A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
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.

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 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
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 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
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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 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 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 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.

REQUERIMENTO Nº 911/2020 - Professora Daniela
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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.

REQUERIMENTO Nº 975/2020 - Cícero do Ceasa
Solicitando ao Prefeito Municipal - Sr. Daniel Alonso, ao Diretor da EMDURB – Dr. Valdeci de Oliveira Fogaça
e ao Secretário de Obras Públicas – Sr. Hélcio Freire do Carmo, informarem a possibilidade de se proceder à
instalação do dispositivo de segurança, tipo “Lombada”, na Rua José Batista de Almeida Sobrinho, entre os
números 593 e 596; haja vista que, há um tráfego intenso de veículos, o que coloca em risco a integridade de
motoristas e pedestres.

REQUERIMENTO Nº 977/2020 - Danilo da Saúde
Solicitando ao Prefeito Municipal, dentro do prazo regimental de 15 dias, informar esta Casa, quais
providências estão sendo adotas pelo Poder Executivo referente a gestão do Programa Saúde da Família –
PSF, responsável pela assistência em saúde de mais de 120 mil marilienses, principalmente a população
mais vulnerável, compreendendo 37 unidades de atendimento em saúde. Diariamente estamos recebendo
diversos questionamentos por parte dos funcionários e da população em função das recentes notícias
divulgadas pela imprensa relacionada ao assunto, fato este que está gerando insegurança nos profissionais e
na população atendida, principalmente em relação à continuidade dos serviços prestados. Ainda, solicito as
seguintes informações que se seguem abaixo.

REQUERIMENTO Nº 967/2020 - Evandro Galete
Solicitando ao Sr. Prefeito Municipal – Sr. Daniel Alonso, após consulta ao setor competente informar sobre
ações e providências quanto à limpeza e posterior punição aos infratores que fazem o descarte ilegal de
entulho, de materiais provenientes da poda de árvores e até animais mortos, em área localizada na Rua
Antonio Grégio - bairro Jardim Guarujá, pois população está cansada de conviver com este grave problema.
Ainda, solicitamos que o local seja fechado com cerca, para não haver descarte ilegal.

REQUERIMENTO Nº 962/2020 - João do Bar
Solicitando ao Prefeito Municipal Sr. Daniel Alonso e ao Presidente da EMDURB - Sr. Valdeci Fogaça,
informarem a esta Casa de Leis sobre a possibilidade de proceder à implantação de uma 'lombada'
necessários na Rua José Severino Mourão em frente ao nº 445 - no bairro 'Conjunto Residencial Alcir Raineri'
- (Jardim Figueirinha); haja vista que, os motoristas e os pedestres sofrem com o trânsito intenso neste trecho,
provocado pela falta de sinalização. Buscamos atender a vários pedidos dos moradores daquela região.

REQUERIMENTO Nº 903/2020 - Albuquerque
Solicitando ao Prefeito Municipal – sr. Daniel Alonso, informar da possibilidade de providenciar, através do
setor competente, a recuperação da quadra de basquete Quadra (poliesportiva) agregada ao Estádio
Varzeano Pedro Rojo Lozano Sola – ‘Pedro Sola’ - localizada à Rua Nicolino Roseli, 825 - Bairro Lorenzetti.
De igual forma, reparos das torres de fixação, troca das tabelas, conserto e fixação das duas cestas,
contemplando as redes para ambas as cestas. Ainda, a substituição das lâmpadas da rede de iluminação da
mesma quadra e fixação de grades de proteção no entorno das lâmpadas, para que não sejam alvos de
vandalismo, como já ocorreu outrora.

REQUERIMENTO Nº 982/2020 - José Luiz Queiroz
Solicitando ao Prefeito Municipal - Sr. Daniel Alonso, após consulta ao setor competente, informar se há
previsão para a construção do ‘Parque Cascata’ e do ‘Parque Linear’, informando se a Administração chegou
a fazer um levantamento dos custos e se há orçamento para as obras. Pedimos, ainda, para informar se há
algum entrave ou dificuldade para a construção dos referidos parques e se as áreas onde serão construídos
são do município ou há necessidade de desapropriação.

REQUERIMENTO Nº 961/2020 - Luiz Eduardo Nardi
Solicitando ao Exmo. Presidente desta Casa que submeta ao Plenário o cancelamento da convocação do Sr.
Cidimar Luiz Furquim - Presidente da Comissão Permanente de Licitação, da Prefeitura Municipal conforme
contido no Requerimento nº 591/2020, tendo em vista que as informações já foram prestadas a este
Vereador, que poderá disponibilizá-las aos Vereadores que assim solicitarem.
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REQUERIMENTO Nº 959/2020 - Marcos Custódio
Solicitando à EMDURB após contatos com o setor competente, informar sobre a possibilidade de se
providenciar, com máxima urgência, a construção de uma ‘lombada e ou lombofaixa’ - dispositivo de
contenção de velocidade, melhor e mais apropriado e necessário na Rua Nossa Senhora de Fátima, próximo
ao Colégio Assembleiano - Bairro, Jardim Ohara; haja vista que o local se tornou um corredor viário de muito
movimento. Os veículos tem transitado por ali em alta velocidade, e não existem quaisquer dispositivos que
indiquem aos condutores o controle de velocidade, colocando em risco a segurança dos pedestres e alunos.

REQUERIMENTO Nº 989/2020 - Marcos Rezende
Solicitando ao Secretário Municipal de Obras Públicas – Hélcio Freire do Carmo, ao Secretário Municipal de
Planejamento Urbano – José Antônio de Almeida e ao Secretário do Meio Ambiente e Limpeza Pública –
Vanderlei Dolce informarem a possibilidade de realizarem a construção de uma praça e área de lazer área de
lazer do Bairro Campina Verde, sendo que a mesma constava no projeto do bairro quando os moradores
adquiriram os imóveis.

REQUERIMENTO Nº 990/2020 - Marcos Rezende
Solicitando ao Secretário Municipal de Obras Públicas – Hélcio Freire do Carmo, ao Secretário Municipal de
Planejamento Urbano – José Antônio de Almeida e ao Secretário do Meio Ambiente e Limpeza Pública –
Vanderlei Dolce informarem à esta Casa sobre a possibilidade de realizarem a construção de uma praça e
área de lazer na Avenida Maria Fernandes Cavallari, defronte ao número 3150 – Bairro Jardim Cavallari.

REQUERIMENTO Nº 991/2020 - 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 Feriolli informar à esta Casa sobre a possibilidade de se
construir quatro galerias de águas pluviais na Rua Ilza de Assis Penitente, no Bairro Jardim Santa Antonieta,
Zona Norte de Marília.

REQUERIMENTO Nº 969/2020 - Mário Coraíni Júnior
Solicitando ao Prefeito Municipal - Sr. Daniel Alonso após ultimar esforços junto ao setor competente, informar
da possibilidade de que sejam realizados de forma urgente, os reparos na iluminação da praça pública ‘Dona
Maria Izabel’ - localizada na Rua Nove de Julho, em frente ao nº 749 - centro; haja vista a existência de
inúmeras lâmpadas inoperantes, gerando insegurança aos moradores e comerciantes da região no período
noturno; pois existem relatos de quê, em face da falta de iluminação adequada, o local consumo de drogas no
local, além de outras práticas delitivas, principalmente no período noturno.

REQUERIMENTO Nº 979/2020 - Maurício Roberto
Solicitando ao Prefeito Municipal – Sr. Daniel Alonso, informar a esta Casa de Leis, dentro do prazo de 15
(quinze) dias, conforme estabelecido no inciso XIV, do art. 63 da Lei Orgânica do Município e no inciso XXII,
do art. 32 do Regimento Interno da Câmara Municipal, a viabilidade de proceder uma ação conjunta com as
equipes da CODEMAR, DAEM, Secretaria de Obras Públicas e Secretaria de Meio Ambiente e Limpeza
Pública, a fim de se realizarem melhorias nos bairros Aniz Badra, César de Almeida e Leonel Brizola - na
Zona Norte de nosso município; bem como, informar o cronograma de serviços, haja vista a apresentação de
diversas indicações e requerimentos por este vereador, nos anos de 2019 e no presente ano, como podem
ser constatadas nos considerandos abaixo, sendo que até a presente data nada foi realizado por parte do
executivo municipal.

REQUERIMENTO Nº 963/2020 - Delegado Wilson Damasceno
Solicitando ao Prefeito Daniel Alonso as providências administrativas e financeiras no sentido de viabilizar a
urbanização e instalação de ‘academia ao ar livre’ na Praça Jacques Demolay (Lei nº 8.503/2020), localizada
entre as ruas Augusto Genta, Vitório Bonato, Angelo Seleghin e Augusto Rodolpho - no Bairro Jardim Parati;
bem como sua adoção (Programa Adote uma Praça) pela Ordem Demolay de Marília - Capítulo 339, cujos
integrantes assumirão compromisso quanto a manutenção e cuidados com o mencionado Sistema de Lazer.

REQUERIMENTO Nº 978/2020 - Danilo da Saúde
Solicitando ao Sr. Prefeito municipal - Daniel Alonso informações sobre quais providências estão sendo
adotadas para o enfrentamento da falta de água no município, tendo em vista as constantes reclamações da
população em diversas regiões da cidade que apontam desabastecimento freqüente, e situações críticas
como está ocorrendo na região norte da cidade, que está deixando os moradores por quase uma semana
sem água, gerando transtornos e prejuízos. Solicito o encaminhamento a essa casa das informações que se
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seguem.

REQUERIMENTO Nº 984/2020 - Albuquerque
– Solicitando ao Prefeito Municipal – Sr. Daniel Alonso, reiterando proposituras enviadas anteriormente –
requerimentos protocolizadas sob os nº 642/2019 e 892/2019 (apresentamos cópias) e após contatar o setor
competente, informar a esta Casa de Leis da possibilidade de se executar as tão aguardadas obras de
recapeamento necessárias em diversos trechos da Rua José Alvares Castro - localizada no Bairro Jardim São
Geraldo; haja vista a atual situação em que se encontra, apresentando partes da via com a camada asfáltica
toda solta, se esfarelando em consequência das últimas; bem como, por ação e resultados de reparos que
resultaram ineficazes.

REQUERIMENTO Nº 983/2020 - José Luiz Queiroz
Solicitando ao Prefeito Municipal - Sr. Daniel Alonso, de forma reiterada, informar da possibilidade de executar
diversas adequações necessárias em frente à ‘Farmácia MEDEX’, localizada na Rua XV de Novembro, nº
1.151, a fim de melhorar a acessibilidade de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Dentre as
melhorias, solicita-se obras defronte ao portão de acesso à farmácia: (1) calçada com guia para portadores de
deficiência visual; (2) rampa de acesso para cadeirantes nas vias públicas; (3) faixa para travessia de
pedestre; e, (4) reserva de vagas de estacionamento de veículos com acesso de passeio rebaixado (guia da
calçada rebaixada).

REQUERIMENTO Nº 970/2020 - Luiz Eduardo Nardi
Solicitar ao Prefeito Municipal - Sr. Daniel Alonso informar quando será recuperado o trecho e implantação de
camada asfáltica necessária na Avenida Brasil, mais precisamente entre os números 657 e 697, no distrito de
Lácio; bem como, implantação da rede de esgoto e de captação de águas pluviais. Os moradores desse
importante distrito convivem há mais de 20 anos com os problemas causados pela inexistência de
infraestrutura e falta de saneamento básico. O poder público não pode se omitir desta maneira.

REQUERIMENTO Nº 964/2020 - Marcos Custódio
Solicitando ao Prefeito Municipal – Sr. Daniel Alonso juntamente com a EMDURB, informarem da
possibilidade de se proceder melhorias no trânsito, mais precisamente no cruzamento da Rua 15 de
Novembro com Rua São Carlos, tais como: sinalização do solo e melhorias gerais pertinentes, que visem a
regularização e segurança do fluxo viário; haja vista os motoristas não possuem a visibilidade necessária em
face dos veículos ficam estacionados ao longo da via e praticamente nas esquinas, além da existência de
uma árvore, que toma boa parte da calçada, prejudicando grandemente a visão dos condutores neste
cruzamento, favorecendo a ocorrência de acidentes.

REQUERIMENTO Nº 971/2020 - Mário Coraíni Júnior
Solicitando ao Prefeito Municipal - Senhor Daniel Alonso e às Secretarias municipais de Obras Públicas e a
Meio Ambiente e Limpeza Pública, informarem da possibilidade de se viabilizarem estudos no sentido de
evitar nova ocorrência de incêndio de grandes proporções, como este ocorrido no dia 30 de agosto na área da
‘Fazenda Cascata’, tendo em vista que o mesmo causou sérios transtornos aos moradores próximos à região
e também aos mais distantes, uma vez a vasta área de recursos naturais, sendo considerada uma grande
reserva para a cidade de Marília com a beleza dos seus vales e Itambés, bem como, a Represa Cascata e
todo seu entorno.

REQUERIMENTO Nº 980/2020 - Maurício Roberto
Solicitando ao Prefeito Municipal Daniel Alonso, informar a esta Casa de Leis, dentro do prazo de 15 (quinze)
dias, conforme estabelecido no inciso XIV, do art. 63 da Lei orgânica do Município e no inciso XXII, do art. 32
do Regimento Interno da Câmara Municipal, a viabilidade de proceder uma ação conjunta com as equipes da
CODEMAR e Secretaria de Obras Públicas, a fim de se realizarem melhorias no Bairro Jardim Portal do Sol
de nosso município; bem como informar o cronograma de execução dos serviços, haja vista a apresentação
de diversas indicações e requerimentos por este vereador, nos anos de 2017, 2018, 2019 e no presente ano,
como podem ser constatadas nos considerando abaixo, sendo que até a presente data não foi realizado por
parte do executivo municipal.

REQUERIMENTO Nº 973/2020 - Delegado Wilson Damasceno
Solicitando ao Prefeito Municipal de Marília - Daniel Alonso o encaminhamento para esta Casa de Leis, de
cópias do projeto, memoriais descritivos e planilhas de custos relacionados à recuperação da Praça Maria
Izabel; bem como, caso esteja prevista, seja retirada do projeto a destruição (demolição) da ‘Fonte Luminosa’,
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uma vez ser importante sua preservação por se tratar de patrimônio histórico da cidade, além de embelezar a
praça em questão

REQUERIMENTO Nº 981/2020 - Maurício Roberto
Solicitando ao Prefeito municipal, Sr. Daniel Alonso, através das secretarias competentes, informar a esta
Casa de leis, dentre o prazo regimental, a viabilidade de se proceder com uma ação conjunta entre as
diversas Secretarias de nosso município, no sentido de realizar melhorias na Avenida República, no trecho
que compreende a Avenida Eliezer Rocha e a Avenida Etore Tiveron, em toda extensão do Distrito Industrial
Santo Barion, fazendo a regularização da camada asfáltica, melhoria na iluminação pública, construção e
limpeza do passeio público, limpeza e capinação do terreno que margeia a avenida, onde está instalada a
linha férrea, regularização de depressões na camada asfáltica, construção da mureta de contenção do terreno
que margeia a avenida, onde está instalada a linha férrea, entre outras melhorias.

Marcos Rezende
Presidente
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