Câmara Municipal de Marília
Estado de São Paulo

141ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 19ª LEGISLATURA, EM 10 DE AGOSTO DE 2020
(Pauta das Matérias do Expediente)

INDICAÇÕES
INDICAÇÃO Nº 1081/2020 - Albuquerque
Sugerindo ao Diretor-Presidente da EMDURB que proceda à substituição e instalação de novas placas de
indicação com a denominação das vias públicas, na Rua Moisés Elias, em toda a sua extensão, no Bairro
Palmital Prolongamento; haja vista que muitas se encontram ilegíveis ou em grande parte não possuem
sinalização alguma.

INDICAÇÃO Nº 1082/2020 - Albuquerque
Sugerindo ao Prefeito Municipal, de forma reiterada, através do competente setor que realize a instalação de
bebedouro, e também, barras de apoio na USF - Unidade de Saúde da Família Dra. Cristiane Marques
Camargo Garcia, do Bairro Palmital; haja vista o grande número de pacientes, principalmente idosos, que
frequentam o local e necessitam destes dispositivos para maior conforto e segurança a todos; haja vista que a
água é servida em garrafão plástico de 5 litros, sem o mínimo de conforto aos pacientes.

INDICAÇÃO Nº 1083/2020 - Albuquerque
Sugerindo ao Prefeito Municipal através dos competentes órgãos que realizem estudos para proceder às
obras que visam a conservação da estrada rural, que se inicia na SP-333 até o Distrito de Rosália; haja vista o
estado precário em que se encontra, necessitando de reparos urgentemente na camada asfáltica, bem como,
a limpeza do acostamento, que se encontra com o mato invadindo a pista. Deve-se considerar a necessidade
do escoamento dos produtos agrícolas, produzidos na região.

INDICAÇÃO Nº 1084/2020 - Albuquerque
Sugerindo à CODEMAR que realize o recapeamento em toda a extensão da Rua Hermes da Fonseca, mais
precisamente em sua confluência com a Rua Pacaembu até a Avenida Francisco Chaves de Moraes, no
Bairro Palmital Prolongamento devido à grande quantidade de buracos no local; haja vista que, devido às
constantes realizações de operação tapa buracos formaram-se diversos desníveis no asfalto, causando
prejuízos às suspensões dos veículos que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 1085/2020 - Albuquerque
Sugerindo à CODEMAR que realize o recapeamento em toda a extensão da Rua Gonçalves Ledo,
principalmente defronte ao nº 1314, e também, em sua confluência com a Rua Pacaembu, no Bairro Palmital;
haja vista que devido às constantes realizações de operação tapa buracos formaram-se diversos desníveis no
asfalto, causando prejuízos às suspensões dos veículos que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 1086/2020 - Albuquerque
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao órgão competente que providencie o recapeamento asfáltico
em uma viela (sem denominação) localizada entre a Avenida João Ramalho até a Rua Arthur Calina, no
Bairro Núcleo Habitacional Costa e Silva; haja vista tratar-se de via de acesso, com grande fluxo de pedestres
naquela região.

INDICAÇÃO Nº 1087/2020 - Marcos Rezende
Sugerindo à EMDURB a implantação de vagas de estacionamento em 45 graus na Rua Reinaldo Machado,
nas proximidades do HC - Hospital de Clínicas – Bairro Fragata, proporcionando maior número de vagas no
local; haja vista o grande fluxo de veículos no local.

INDICAÇÃO Nº 1088/2020 - Cícero do Ceasa
Sugerindo à CODEMAR que realize o recapeamento asfáltico da Rua Helena Maria Sutil, em toda a sua
extensão, no Bairro 1º de Maio; haja vista as diversas irregularidades e depressões na camada asfáltica
devido aos constantes remendos das operações tapa buracos, prejudicando o trânsito de veículos.

INDICAÇÃO Nº 1089/2020 - Professora Daniela
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente que efetue a limpeza e capinação em toda a
extensão da Rua Romildo Marconato, no Bairro Jardim Santa Clara; tendo em vista que o mato está alto e
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com entulhos, colocando os moradores em risco.

INDICAÇÃO Nº 1090/2020 - Professora Daniela
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente que efetue a limpeza e capinação em toda a
extensão da Rua Juan Rubira Peres, no Bairro Antonio Carlos Nascimento da Silva; tendo em vista que o
mato se encontra alto e com entulhos, colocando os moradores em risco.

INDICAÇÃO Nº 1091/2020 - Professora Daniela
Sugerindo à EMDURB que realize a implantação de um redutor de velocidade do tipo 'lombada', na Rua
Laurita de Oliveira Castilho, próximo ao nº 50, no Bairro Jardim Santa Antonieta II; haja vista o grande fluxo de
veículos no local, onde muitos motoristas desenvolvem velocidade acima do permitido por lei, colocando em
risco a vida dos moradores que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 1092/2020 - Professora Daniela
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente que efetue a limpeza e capinação em toda a
extensão da Rua Antônio Ramos, no Bairro Jardim São Vicente de Paulo; tendo em vista que o mato se
encontra alto e com entulhos, colocando os moradores em risco.

INDICAÇÃO Nº 1093/2020 - Evandro Galete
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente que notifique o proprietário dos terrenos sem
calçadas e muros na Rua Dr. Rodrigo Argollo Ferrão, no Bairro Jardim Morumbi, e também, na Rua Hermínio
Cavallari, no Bairro Jardim Cavallari; haja vista que devido à falta dos mesmos a população é obrigada a
trafegar pelo leito carroçável, favorecendo o risco de acidentes.

INDICAÇÃO Nº 1094/2020 - João do Bar
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Ranulpho Pavão em toda a sua
extensão, no Bairro Conjunto Residencial Luiz Egydio de Cerqueira César; haja vista os enormes buracos
existentes no local, causando sérios transtornos aos moradores daquela região.

INDICAÇÃO Nº 1095/2020 - João do Bar
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Gustavo Antônio de Oliveira Pereira,
defronte ao nº 28, no Bairro Residencial 1º de Maio; haja vista o enorme buraco existente no local, que vem
causando sérios transtornos aos moradores daquela região.

INDICAÇÃO Nº 1096/2020 - João do Bar
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Sylvia Mestriner Ambrózio, defronte ao
nº 455, no Bairro Conjunto Residencial Alcir Raineri; haja vista o enorme buraco existente no local, que vem
causando sérios transtornos aos moradores daquela região.

INDICAÇÃO Nº 1097/2020 - Marcos Custódio
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Avenida João Martins Coelho, nº 2513, no
Bairro Jardim Santa Antonieta; haja vista o péssimo estado de conservação em que se encontra o local, com
muitos buracos, causando transtornos aos munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 1098/2020 - Marcos Custódio
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Avenida Dr. Hércules Galletti, defronte ao nº
260, no Bairro Jardim Califórnia; haja vista o mau estado de conservação em que se encontra o local, com
muitos buracos, causando transtornos aos munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 1099/2020 - Marcos Custódio
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Ranulpho Pavão, confluência com a
Rua Carolina Maria de Jesus, no Bairro Conjunto Residencial Luiz Egydio de Cerqueira César; haja vista a
existência de vários buracos, causando transtornos aos munícipes da região..

INDICAÇÃO Nº 1100/2020 - João do Bar
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Avenida Antonieta Altenfelder, nº 1791, no
Bairro Jardim Santa Antonieta; haja vista o enorme buraco que se formou na camada asfáltica, causando
sérios transtornos aos moradores daquela região.

INDICAÇÃO Nº 1101/2020 - João do Bar
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Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Maria Batistão, defronte ao nº 80, no
Bairro Distrito Industrial; haja vista o enorme buraco existente no local, que vem causando sérios transtornos
aos moradores daquela região.

INDICAÇÃO Nº 1102/2020 - João do Bar
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua José Andózia, em toda a sua extensão,
no Bairro Parque das Nações; haja vista o péssimo estado de conservação em que se encontra o piso
asfáltico, com diversos buracos, causando sérios transtornos aos moradores daquela região.

INDICAÇÃO Nº 1103/2020 - Professora Daniela
Sugerindo à CODEMAR que proceda à operação tapa buracos em toda a extensão da Rua Maria José
Raspante, no Bairro Residencial Vida Nova Maracá II; haja vista a existência de vários buracos no local,
situação que vem causando sérios transtornos aos munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 1104/2020 - Professora Daniela
Sugerindo à CODEMAR que proceda à operação tapa buracos em toda a extensão da Rua Das Margaridas,
no Bairro Jardim Marília; haja vista a existência de vários buracos no local, situação que vem causando sérios
transtornos aos munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 1105/2020 - Mário Coraíni Júnior
Sugerindo ao Prefeito Municipal através da Secretaria competente que realize a poda de árvore existente na
Rua 24 de Dezembro, confluência com a Rua Dr. Joaquim de Abreu Sampaio Vidal, no Bairro Alto Cafezal;
haja vista que os galhos da referida árvore estão dificultando a visão dos motoristas e a iluminação noturna,
causando riscos a todos que por ali trafegam diariamente.

INDICAÇÃO Nº 1106/2020 - Mário Coraíni Júnior
Sugerindo ao Prefeito Municipal através da Secretaria competente que realize a poda de árvore existente na
Rua Santa Helena, confluência com a Rua Luiz Pereira Barreto, no Bairro Jardim Maria Izabel; haja vista que
os galhos da referida árvore estão dificultando a visão e a iluminação noturna, e em razão disto, causando
riscos para os motoristas e pedestres que por ali trafegam diariamente.

INDICAÇÃO Nº 1107/2020 - Mário Coraíni Júnior
Sugerindo à CODEMAR a realização de uma operação tapa buracos na Rua Pedro Altenfelder, no trecho
compreendido entre a Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes e a Rua Clemente Ferreira, no Bairro Jardim Maria
Izabel; haja vista a existência de inúmeros buracos no trecho supracitado, que vem causando transtornos a
todos os munícipes que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 1108/2020 - José Luiz Queiroz
Sugerindo à CODEMAR que realize os reparos na camada asfáltica na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes,
confluência com a Avenida Antônio Borella, no Bairro Jardim São Domingos; uma vez a existência de dois
buracos no local, prejudicando o tráfego normal de veículos.

INDICAÇÃO Nº 1109/2020 - Cícero do Ceasa
Sugerindo à CODEMAR que realize os reparos na camada asfáltica da Rua João Caliman, nas proximidades
do nº 1004, no Bairro Parque das Nações; haja vista a existência de buracos no local, causando transtornos
aos motoristas que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 1110/2020 - Cícero do Ceasa
Sugerindo à CODEMAR que realize os reparos na camada asfáltica da Rua Laurita de Oliveira Castilho, nas
proximidades do nº 74, no Bairro Jardim Santa Antonieta II; haja vista a existência de buracos no local,
prejudicando o tráfego normal de veículos.

INDICAÇÃO Nº 1111/2020 - Cícero do Ceasa
Sugerindo à CODEMAR que realize os reparos na camada asfáltica da Rua Maria Bertonha Cruz, nas
proximidades do nº 110, no Bairro Jardim Santa Antonieta II; haja vista a existência de buracos no local,
causando transtornos aos motoristas que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 1112/2020 - Cícero do Ceasa
Sugerindo à CODEMAR que realize os reparos na camada asfáltica da Rua Itália Bartholomeu Terrão, nas
proximidades do nº 338, no Bairro Parque das Nações; haja vista a existência de buracos no local,
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prejudicando o tráfego normal de veículos.

INDICAÇÃO Nº 1113/2020 - Cícero do Ceasa
Sugerindo à CODEMAR que realize os reparos na camada asfáltica da Rua Bartolo Tosin, nas proximidades
do nº 137, no Bairro Jardim Santa Antonieta II; haja vista a existência de buracos no local, causando
transtornos aos motoristas que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 1114/2020 - José Luiz Queiroz
Sugerindo à CODEMAR que realize os reparos na camada asfáltica na Via Expressa - Sampaio Vidal,
próximo ao número 1.323; haja vista tratar-se de importante via pública, com fluxo intenso de veículos
diariamente, favorecendo o risco iminente de acidentes.

INDICAÇÃO Nº 1115/2020 - José Luiz Queiroz
Sugerindo à CODEMAR que realize o recape da Estrada Vicinal Américo José de Oliveira - Distrito de
Rosália; uma vez o mau estado de conservação do piso asfáltico, com muitos buracos, situação que causa
danos aos veículos e risco iminente de acidentes.

INDICAÇÃO Nº 1116/2020 - José Luiz Queiroz
Sugerindo à CODEMAR os reparos na camada asfáltica da Avenida Miguel Granito Netto, próximo ao nº 477,
no Bairro Núcleo Habitacional Nova Marília; haja vista as péssimas condições em que se encontra, com
buracos, prejudicando o tráfego normal de veículos no local.

INDICAÇÃO Nº 1117/2020 - José Luiz Queiroz
Sugerindo à CODEMAR que realize o recape da Rua Pernambuco, no Bairro Banzato; haja vista que há muito
tempo a via pública não recebe nova camada asfáltica, atendendo às inúmeras reivindicações.

INDICAÇÃO Nº 1118/2020 - José Luiz Queiroz
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente que realize a limpeza, e também, a
construção de calçamento da rotatória localizada na Rua Antônio Plastina, no Bairro Jardim Natal; haja vista
que o local se encontra em estado de total abandonado.

INDICAÇÃO Nº 1119/2020 - Delegado Wilson Damasceno
Sugerindo à CODEMAR que realize a correção da camada asfáltica na Rua Antônio Coércio, defronte aos
números 237, 240 e 241, e ainda, em sua confluência com a Rua Francisco Barrueco, defronte ao nº 580, no
Bairro Jardim Portal do Sol; haja vista que as péssimas condições em que se encontram o local, com vários
buracos, prejudica o tráfego normal de veículos, além disso, causa aspecto deprimente.

INDICAÇÃO Nº 1120/2020 - Delegado Wilson Damasceno
Sugerindo à CODEMAR que realize a correção na camada asfáltica da Rua Otávio Luiz Bonato, defronte aos
números 102 e 111, mais precisamente em sua confluência com a Rua Francisco Barrueco; haja vista que
vem causando prejuízo ao aspecto urbanístico, atendendo pedidos dos moradores, no Bairro Jardim Portal do
Sol Prolongamento.

INDICAÇÃO Nº 1121/2020 - Delegado Wilson Damasceno
Sugerindo à CODEMAR que realize a correção na camada asfáltica, em caráter paliativo, na confluência entre
as Ruas Otávio Cunha e Luiz Antônio de Oliveira, em um suposto 'sarjetão'; haja vista que tem causado
péssima imagem no setor urbanístico do local, no Bairro Jardim Portão do Sol.

INDICAÇÃO Nº 1122/2020 - Delegado Wilson Damasceno
Sugerindo ao Prefeito Municipal que acione o setor competente no sentido de notificar o proprietário do
terreno localizado entre as Ruas Francisco Barrueco e Otávio Luiz Bonato, para que realize a capinação e
limpeza, bem como, construir o passeio público e mureta, conforme Lei em vigor; no Bairro Jardim Portal do
Sol.

INDICAÇÃO Nº 1123/2020 - Delegado Wilson Damasceno
Sugerindo à CODEMAR que efetue a correção na camada asfáltica na Rua Laurindo Fontana, defronte aos
números 336 e 375, na confluência com a Rua Francisco Barrueco; haja vista que vem causando transtornos
ao trânsito, além disso, compromete o aspecto urbanístico do local, no Bairro Jardim Portal do Sol.

INDICAÇÃO Nº 1124/2020 - Delegado Wilson Damasceno
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Sugerindo à CODEMAR que efetue a correção na camada asfáltica, mesmo que paliativa, na Rua Otávio
Cunha, tendo como referência os números 168 e 149, com a Rua Clemente Garla, em um suposto 'sarjetão',
que destoa o aspecto urbanístico do local, no Bairro Jardim Portal do Sol.

INDICAÇÃO Nº 1125/2020 - Maurício Roberto
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos nas Ruas Darcy Martins de Azevedo e José
Matheus Pinheiro, localizadas no Bairro Professor José Augusto da Silva Ribeiro; haja vista que as vias
confluentes apresentam asfalto deteriorado e com muitos buracos, situação que causa dificuldades aos
moradores e motoristas que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 1126/2020 - Maurício Roberto
Sugerindo ao Prefeito Municipal através da Secretaria competente que realize a construção de um 'sarjetão'
na confluência das Ruas Salmourão e Antônio Piacenti, localizadas no Bairro Professor José Augusto da Silva
Ribeiro; haja vista o acúmulo de água no local, que provoca o surgimento de diversos buracos, situação
recorrente que causa transtornos aos moradores e motoristas.

INDICAÇÃO Nº 1127/2020 - Maurício Roberto
Sugerindo ao Prefeito Municipal através da Secretaria competente que proceda com a poda de três árvores
existentes no passeio público da Rua Dr. Benedito Alves Delfino, mais precisamente no trecho que
compreende entre as Ruas Francisco Coelho Campino e Francisco Rodrigues Souto, no Bairro Palmital; haja
vista que a dimensão das árvores e os galhos baixos dificultam o uso do passeio público pelos muitos
pedestres que utilizam o local para prática de caminhadas.

INDICAÇÃO Nº 1128/2020 - Maurício Roberto
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Maria Rosa Nunes de Oliveira,
confluência com a Avenida José da Silva Nogueira Júnior, no Bairro Conjunto Habitacional Vila dos
Comerciários I; haja vista o péssimo estado de conservação em que se encontra o local, com vários buracos,
causando transtornos aos moradores e aos demais motoristas que utilizam as referidas vias públicas para
acessarem os Bairros Veneza e Firenze. Trata-se de local com fluxo intenso de veículos.

INDICAÇÃO Nº 1129/2020 - Maurício Roberto
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Benedito Alves Delfino, sentido
bairro/centro, mais precisamente no trecho que compreende entre as Ruas Urias Avelino.de Moraes e José
Silva Coqueiro, localizadas no Bairro Jardim Adolpho Bim; haja vista a existência de buracos de grandes
proporções, próximos ao passeio público, situação que impede o estacionamento de veículos e provoca riscos
de acidentes naquela via de tráfego intenso.

INDICAÇÃO Nº 1130/2020 - Maurício Roberto
Sugerindo ao Prefeito Municipal através da Secretaria competente que realize a construção de um 'sarjetão'
na confluência das Ruas Idalina Pimentel de Carvalho e Francisca Nogueira, no Bairro Jardim Adolpho Bim;
haja vista a necessidade de melhor escoamento das águas pluviais que, por muitas vezes, invade as áreas
residenciais próximas.

INDICAÇÃO Nº 1131/2020 - Danilo da Saúde
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente, de forma reiterada, e com urgência,
providências para a limpeza e poda de árvores existentes no entorno da antiga 'Papelamar', entre as Ruas
Machado de Assis e Henrique Dias, no Bairro Palmital, atendendo as diversas reclamações de moradores
dessa importante região.

INDICAÇÃO Nº 1132/2020 - Danilo da Saúde
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente, providências urgentes, para realizar a
manutenção da Estrada Rural que dá acesso à 'Granja Shintaku'; haja vista que a situação precária em que
se encontra a referida via tem causado diversos transtornos a todos que por ali necessitam trafegar.

INDICAÇÃO Nº 1133/2020 - Danilo da Saúde
Sugerindo à EMDURB providências urgentes para a instalação de um redutor de velocidade do tipo 'lombada'
na Rua Jaci Batista, próximo ao nº 94, no Bairro Residencial Vida Nova Maracá - Distrito de Padre Nóbrega
devido aos excessos de velocidade e o risco da ocorrência de graves acidentes no local, atendendo
reivindicação dos moradores da região.
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INDICAÇÃO Nº 1134/2020 - Danilo da Saúde
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente, melhorias relacionadas à limpeza e
infraestrutura da praça pública localizada na Rua Lucélia, no Bairro Núcleo Habitacional Castelo Branco; haja
vista os diversos pedidos dos moradores que frequentam o local.

INDICAÇÃO Nº 1135/2020 - Danilo da Saúde
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente, providências urgentes, para a execução de
capinação e limpeza pública na extensão do canteiro central existente entre as Ruas Jovina de Baptista
Raineri e Arlindo Jotta, no Bairro Monsenhor João Batista Tóffoli; haja vista a situação precária em que se
encontra o local, atendendo as reivindicações da população.

INDICAÇÃO Nº 1136/2020 - Danilo da Saúde
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente providências para realizar a capinação e
limpeza da área existente na extensão da Avenida Francisco Chaves de Moraes, no Bairro Núcleo
Habitacional Presidente Jânio da Silva Quadros; haja vista a condição atual do local, onde encontra-se
depositados resíduos de diversas naturezas, descartados de forma irregular, causando sérios transtornos aos
moradores da região.

INDICAÇÃO Nº 1137/2020 - Marcos Rezende
Sugerindo à CODEMAR que realize a pavimentação da Avenida Edgard de Santa Fé Cruz, mais
precisamente no trecho que compreende entre a Rua Bento de Abreu Filho e a Rua Dolores Brambilla de
Araújo – Bairro Jardim Santa Antonieta III, atendendo pedidos dos moradores.

INDICAÇÃO Nº 1138/2020 - Marcos Rezende
Sugerindo ao DAEM que realize os reparos em vazamento existente na rede de água na Rua Francisco
Laurelli, próximo ao número 96, no Bairro Jardim Bancários; haja vista o desperdício de água há vários dias.

INDICAÇÃO Nº 1139/2020 - Marcos Rezende
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Joaquim Ferreira Évora, próximo ao
número 1110, no Bairro Jardim Eldorado, mais precisamente próximo ao final do quarteirão; haja vista o
péssimo estado de conservação em que se encontra, com vários buracos, prejudicando o tráfego normal de
veículos.

INDICAÇÃO Nº 1140/2020 - Marcos Rezende
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente que efetue a substituição das lâmpadas
queimadas dos postes de iluminação pública na Rua Joaquim Ferreira Évora, próximo ao número 1110 –
Bairro Jardim Eldorado, mais precisamente próximo ao final do quarteirão.

INDICAÇÃO Nº 1141/2020 - Marcos Rezende
Sugerindo à EMDURB que realize a instalação de um redutor de velocidade e sinalização adequada (placa)
na Rua João Patrocínio de Araújo, nº 190 – Bairro Jardim Itaipu; haja vista que há uma depressão na via
pública, favorecendo o risco de acidentes de trânsito.

INDICAÇÃO Nº 1142/2020 - Luiz Eduardo Nardi
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente que proceda com a capinação, limpeza e
recolhimento de galhos secos, depositados no canteiro central da Rua Maria Cecília Schuwenck Bayer,
compreendendo apenas um quarteirão, mais precisamente no trecho entre a Avenida Brigadeiro Eduardo
Gomes e a Rua Luiz Ferrari, no Bairro Jardim Santa Gertrudes.

INDICAÇÃO Nº 1143/2020 - Luiz Eduardo Nardi
Sugerindo à CODEMAR que proceda à operação tapa buracos na Avenida Vicente Ferreira, confluência com
a Rua Thomaz Gonzaga, no Bairro Cascata; uma vez o mau estado de conservação em que se encontra o
piso asfáltico, com buraco de grande proporção, situação que causa danos aos veículos e risco iminente de
acidentes.

REQUERIMENTOS QUE INDEPENDEM DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
REQUERIMENTO Nº 760/2020 - Evandro Galete
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Votos de profundo pesar pelo falecimento do estimado Sr. Albano Leardini, aos 87 anos de idade, ocorrido no
último dia 30 de julho em nossa cidade. Externamos nossos sentimentos aos familiares e amigos.

REQUERIMENTO Nº 675/2020 - Albuquerque
Votos de profundo pesar pelo falecimento do estimado Sr. José Carlos Sabaraense, aos 75 anos de idade,
ocorrido no dia 12 de julho, em nossa cidade. Externamos nossos sentimentos aos familiares e amigos.

REQUERIMENTO Nº 763/2020 - Marcos Custódio
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada enfermeira Sra. Tânia de Cássia da Silva Neves,com
55 anos de idade, ocorrido no dia 03 de agosto último, nesta cidade. Externamos nossos sentimentos aos
familiares e amigos.

REQUERIMENTO Nº 761/2020 - Marcos Rezende
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada Claudia Regina Bento de Campos, aos 45 anos de
idade, ocorrido no último dia 30 de julho em nossa cidade. Externamos nossos sentimentos aos familiares e
amigos.

REQUERIMENTO Nº 767/2020 - Professora Daniela
Votos de profundo pesar pelo falecimento do estimado Sr. João Lauretti, aos 87 anos de idade, ocorrido no
dia 02 de agosto, em nossa cidade. Externamos nossos sentimentos aos familiares e amigos.

REQUERIMENTO Nº 783/2020 - Delegado Wilson Damasceno
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada Sra. Eurides Garcia Garcia, mãe do vice-governador
de São Paulo, morre aos 75 anos na cidade de Rio Preto, no último dia 06 de agosto. A Sra. Eurides era
Diretora da Associação Espírita Rancho de Luz Paulino Garcia de São José do Rio Preto (SP). À família o
nosso reconhecimento pelo trabalho assistencial que ela, ao lado do marido Paulino Locatelli Garcia,
comandava em São José do Rio Preto, com nossas sinceras condolências!

REQUERIMENTO Nº 765/2020 - Evandro Galete
Votos de profundo pesar pelo falecimento do estimado amigo Sr. Orandir de Oliveira, com 50 anos de idade,
ocorrido no dia 04 de agosto último, nesta cidade. Externamos nossos sentimentos aos familiares e amigos.

REQUERIMENTO Nº 766/2020 - Albuquerque
Votos de profundo pesar pelo falecimento do estimado amigo Sr. Osvaldo Vieira Gomes, aos 59 anos de
idade, ocorrido no dia 01 de agosto último, nesta cidade. Externamos nossos sentimentos aos familiares e
amigos.

REQUERIMENTO Nº 762/2020 - Marcos Rezende
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada Sra. Maria José Cândido da Silva, aos 71 anos de
idade, ocorrido no último dia 30 de julho em nossa cidade. Externamos nossos sentimentos aos familiares e
amigos.

REQUERIMENTO Nº 787/2020 - Evandro Galete
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada amiga Clarice de Oliveira Luciano, aos 75 anos de
idade, ocorrido no dia 06 de agosto último, no distrito de Rosália. Externamos nossos sentimentos aos
familiares e amigos.

REQUERIMENTO Nº 789/2020 - Albuquerque
Votos de profundo pesar pelo falecimento do estimado Sr. Osmar Francisco Ferreira, aos 55 anos de idade,
ocorrido no último dia 05 de agosto, em nossa cidade. Externamos nossos sentimentos aos amigos e
familiares.

REQUERIMENTO Nº 764/2020 - Marcos Rezende
Votos de profundo pesar pelo falecimento do estimado amigo Sr. Evaldo Belluci Borghetti, com 51 anos de
idade, ocorrido no dia 31 de julho último, nesta cidade. Externamos nossos sentimentos aos familiares e
amigos.

REQUERIMENTO Nº 806/2020 - Albuquerque
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada amiga - a Sra. Maria Antonia Barrochelli, ocorrido no
último dia 06 de agosto, em nossa cidade. Externamos nossos sentimentos aos amigos e familiares.
27/09/2020
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REQUERIMENTO Nº 773/2020 - Marcos Rezende
Votos de profundo pesar pelo falecimento do estimado amigo Sr. João Batista de Souza, aos 63 anos de
idade, ocorrido no dia 04 de agosto último, nesta cidade. Externamos nossos sentimentos aos familiares e
amigos.

REQUERIMENTO Nº 774/2020 - Marcos Rezende
Votos de profundo pesar pelo falecimento do estimado amigo Sr. José Pinheiro Bispo, aos 89 anos de idade,
ocorrido no dia 04 de agosto último, nesta cidade. Externamos nossos sentimentos aos familiares e amigos.

REQUERIMENTO Nº 775/2020 - Marcos Rezende
Votos de profundo pesar pelo falecimento do estimado amigo Sr. Luiz Carlos da Silva, aos 87 anos de idade,
ocorrido no dia 04 de agosto último, nesta cidade. Externamos nossos sentimentos aos familiares e amigos.

REQUERIMENTO Nº 776/2020 - Marcos Rezende
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada Sra. Edite Maria da Silva de Souza, aos 72 anos de
idade, ocorrido no último dia 06 de agosto, em nossa cidade. Externamos nossos sentimentos aos amigos e
familiares.

REQUERIMENTO Nº 777/2020 - Marcos Rezende
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada Sra. Elvira Pivateli Stavarengo, aos 94 anos de idade,
ocorrido no último dia 06 de agosto, em nossa cidade. Externamos nossos sentimentos aos amigos e
familiares.

REQUERIMENTO Nº 778/2020 - Marcos Rezende
Votos de profundo pesar pelo falecimento do estimado amigo Sr. Vilibaldo da Silva , aos 87 anos de idade,
ocorrido no dia 04 de agosto último, nesta cidade. Externamos nossos sentimentos aos familiares e amigos.

REQUERIMENTO Nº 779/2020 - Marcos Rezende
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada amiga Sra. Ivone Berriel Sendra, aos 93 anos de
idade, ocorrido no dia 03 de agosto último, nesta cidade. Externamos nossos sentimentos aos familiares e
amigos.

REQUERIMENTO Nº 780/2020 - Marcos Rezende
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada amiga Thais Bernardo Pires, aos 33 anos de idade,
ocorrido no dia 03 de agosto último, nesta cidade. Externamos nossos sentimentos aos familiares e amigos.

REQUERIMENTO Nº 781/2020 - Marcos Rezende
Votos de profundo pesar pelo falecimento da técnica em Enfermagem – Sra. Katia Maria Soares, de 45 anos
de idade, vítima da Covid-19, ocorrido no dia 03 de agosto último, nesta cidade. Externamos nossos
sentimentos aos familiares e amigos.

REQUERIMENTO Nº 782/2020 - Marcos Rezende
Votos de profundo pesar pelo falecimento do estimado Senhor Aloízio Souza Silva, aos 57 anos de idade,
ocorrido no último dia 03 de agosto, em nossa cidade. Externamos nossos sentimentos aos familiares e
amigos.

REQUERIMENTO Nº 804/2020 - Marcos Rezende
Votos de profundo pesar pelo falecimento do estimado Sr. Paulo Kaneno, aos 83 anos de idade, ocorrido no
último dia 06 de agosto, em nossa cidade. Externamos nossos sentimentos aos amigos e familiares.

REQUERIMENTO Nº 805/2020 - Marcos Rezende
Votos de profundo pesar pelo falecimento do estimado Sr. Luverci Galastri, aos 75 anos de idade, ocorrido no
último dia 06 de agosto, em nossa cidade. Externamos nossos sentimentos aos amigos e familiares.

REQUERIMENTOS SUJEITOS A VOTAÇÃO
REQUERIMENTO Nº 790/2020 - João do Bar
Votos de congratulações à qualificada empresa ‘BRUNNY INDÚSTRIA’ em nome de seu exímio proprietário
Sr. João Batista Terra, em reconhecimento pelos bons serviços prestados à cidade de Marília, em
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estabelecimento muito bem localizado na rua Afonso Tanuri, nº 541 - no Bairro Distrito Industrial; atuando há
10 anos na fabricação de hastes, peças para colhedeiras de café; empresa que se tornou mais sólida,
conhecida e confiável do seu público, e compromisso com a qualidade e segurança dos produtos oferecidos,
satisfazendo seus clientes através de atendimento diferenciado, de soluções inovadoras e da busca
permanente da superação de expectativas de seus produtos e serviços. Votos de sucesso e de muitas
bênçãos!

REQUERIMENTO Nº 768/2020 - Albuquerque
Votos de congratulações para com a Sra. Ana Paula Eides de Almeida – qualificada comerciante, em
reconhecimento à valorosa ação social e de amor ao próximo, intitulada ‘Campanha o Agasalho da Paulinha
2020’, de incentivo à doação de roupas, alimentos, calçados e cobertores por parte da população, para serem
distribuídos nas comunidades carentes e aos moradores de rua; demonstrando que mais do que nunca, é
tempo de solidariedade. Doar é um ato de amor, se empenhar e abraçar uma importante causa é um ato
humano e solidário. Nossos Parabéns!

REQUERIMENTO Nº 784/2020 - Luiz Eduardo Nardi
Votos de congratulações para com o Educandário Bento de Abreu Sampaio Vidal em reconhecimento ao
relevante trabalho social que desenvolvem, com muitas ações voltadas às famílias e que no mês de julho
promoveram com sucesso - o evento Solidário "Live com Pizza" - deliciosas pizzas preparadas com muito
amor e carinho, com renda voltada ao atendimento dos seus assistidos. Esta Casa, estende seus efusivos
cumprimentos a todos que se empenham nesta jornada, unidos para construção de um mundo melhor, com
muito ânimo e perseverança, refletidos na alegria e sorriso no rosto de seus meninos. Parabéns!

REQUERIMENTO Nº 785/2020 - Marcos Custódio
Votos de congratulações ao Pastor Neilton Pereira da Silva, há 02 anos à frente dos trabalhos da Igreja
Assembleia de Deus- Belem – que se encontra situada à Rua Antonio Costa Lopes, nº 245 - Jardim
Primavera, extensivos 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 nossa consideração, parabéns e que Deus o abençoe!

REQUERIMENTO Nº 802/2020 - Marcos Rezende
Votos de congratulações para com a churrascaria “Dom Beef Steakhouse”, na pessoa de seus proprietários
Sr. José Adolfo e Sra. Kelly Oliveira, em virtude da inauguração do novo espaço no início do mês de agosto. A
Dom Beef foi inaugurada em Marília no final do ano de 2018, sendo a primeira ‘Steakhouse’ de Marília e
região, inspirada no modelo americano de churrascos; recentemente mudou seu endereço para a Rua Santa
Helena, 296 – Jardim Alvorada, onde ganhou um maior espaço interno climatizado em seu ambiente único,
trazendo mais conforto e comodidade e oferecendo carnes especiais, os melhores cortes e uma experiência
incrível aos amantes de churrasco. Nossos votos de sucesso e prosperidade nos negócios!

REQUERIMENTO Nº 772/2020 - Professora Daniela
Votos de congratulações à servidora pública municipal Sra. Maria Aparecida Pereira Matos, popularmente
conhecida como ‘Dona Cida da Gráfica’, que após 28 anos de honroso mérito e com a consciência do dever
cumprido, faz jus a merecida aposentadoria, que será desfrutada ao lado dos seus familiares e pessoas
estimadas. Esta Casa de Leis agradece pelos relevantes serviços prestados para toda a sociedade
mariliense, sempre desenvolvendo suas funções com dignidade profissional e maestria. Nossos sinceros
votos de felicidades e sucesso. Parabéns!

REQUERIMENTO Nº 798/2020 - Delegado Wilson Damasceno
Votos de congratulações à inovadora e admirável empresa ‘PAULO GOMES - Assessoria e Eventos’, em
nome de seu idealizador, o empresário mariliense Paulo César Gomes, extensivos aos exímios profissionais,
amantes da música e do esporte Rodeio, cujo objetivo é a revelação de novos talentos. Criada em 1995, a
empresa genuinamente mariliense, se projetou nacionalmente, após inovar no mercado fonográfico, tendo a
audácia e visão futurista, lançando o primeiro ‘compact disk’ com narração de Rodeio, o CD "Bailão de Peão"
com MARCO BRASIL, que devido ao ineditismo, atingiu expressiva marca de 4 milhões de CDs - vendidos no
Brasil e Exterior. A Paulo Gomes Assessoria e Eventos, continua escrevendo memorável história no mercado
fonográfico e no Rodeio Brasileiro. Dignos de reconhecimento e Bênçãos! Saúde e Paz!

REQUERIMENTO Nº 791/2020 - João do Bar
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Votos de congratulações à conceituada 'FÁBRICA DE SALGADO RS’, em nome dos seus proprietários – os
qualificados empreendedores Srs. Reginaldo Aparecido Nove e Selma Maria de Lima Nove, que vem
conquistando cada vez mais, a admiração e fidelização da população de Marília e região; graças à excelência
em qualidade, variedade, sabor incomparável e diversidade dos salgadinhos. Empresa muito bem localizada
na Avenida João Ramalho, nº 1050 - próximo a igreja Guadalupe. Nossos votos de muito sucesso e
consideração. Parabéns e que Deus abençoe!

REQUERIMENTO Nº 794/2020 - Albuquerque
Votos de congratulações para com o Colégio Criativo – excelência na área da Educação., que completa 51
anos de fundação; fruto de um trabalho alicerçado na concepção de que a formação integral do ser humano é
meta central no projeto pedagógico. Atualmente, possui duas unidades localizadas nos bairros Tangará e
Tropical, dotado de infraestrutura projetada que visa o desenvolvimento físico, intelectual e social dos alunos,
dispondo amplos espaços, laboratórios de Ciências e de Informática, bibliotecas, quadras de esportes e até,
um mini parque aquático; contribuindo ainda para o crescimento e desenvolvimento do Tênis de Mesa de São
Paulo e do Brasil, destacando-se internacionalmente. Nosso reconhecimento à qualificada direção, equipes
pedagógicas e docentes que unidos promovem um sólido processo de ensino e aprendizagem permeado de
cuidados, competência e afetividade. Parabéns!

REQUERIMENTO Nº 786/2020 - Marcos Custódio
Votos de congratulações ao Sr. Florentino Monteiro - funcionário exemplar da “Churrascaria Kieza”, há mais
de 33 anos trabalhando neste importante segmento, e atuando há mais de 56 anos como ‘Garçom’,
destacando-se por seu profissionalismo, motivado por algo mais profundo e mais pessoal do que apenas o
desejo de fazer um bom trabalho - pautado pelos valores e princípios éticos, sempre muito dedicado e
atencioso em seu atendimento. Merece nosso reconhecimento e consideração. Parabéns e que Deus
abençoe!

REQUERIMENTO Nº 803/2020 - Marcos Rezende
Votos de congratulações para com o Dr. Carlos Mateus Ribeiro Sanches, qualificado Cirurgião Dentista,
Implantodontista - exímio Presidente da APCD - Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas Regional de
Marília/SP e proprietário do “Centro de Estética Odontológica” localizado na Avenida João Ramalho, nº 2441 Nova Marília. Formado em Odontologia pela Universidade São Francisco (1992) e especializado em Estética
Adesiva pela Universidade de Marília (1998), há 25 anos é referência em Marília e vem se destacando pela
responsabilidade e conscientização dos clientes quanto à necessidade de manter uma correta saúde bucal e
por tornar possível que seus pacientes voltem a dar um belo sorriso. Parabéns ao Dr. Carlos Mateus Ribeiro
Sanches por seu profissionalismo e dedicação!

REQUERIMENTO Nº 801/2020 - Professora Daniela
Votos de congratulações à conceituada empresa 'Fene Pizza', na pessoa de seus proprietários Sr. Edson
César Dias e Sra. Débora Ferreira Portes Dias, extensivos aos seus colaboradores pelos excelentes serviços
prestados na produção de pizzas, atendendo seus clientes com muita dedicação, profissionalismo, qualidade
dos produtos e excelência no atendimento; oferecendo experiência comprovada na elaboração dos mais
diversos sabores e paladares, conquistando a admiração dos marilienses há mais de 20 anos e tornando-se
referência absoluta da boa e autêntica gastronomia da cidade. A Fene Pizza localiza-se na Avenida Pedro de
Toledo, nº 1459, no bairro Palmital. Nosso reconhecimento e os mais sinceros votos de sucesso e
prosperidade. Parabéns!

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

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

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

REQUERIMENTO Nº 645/2020 - Luiz Eduardo Nardi
Solicitando ao Prefeito Municipal - Sr. Daniel Alonso informações sobre o cancelamento da concessão com a
Empresa Princesa do Norte, para explorar as linhas de ônibus, entre os distritos de Rosália e Avencas, A
empresa faz o transporte dos moradores do distrito até o centro da cidade para que eles possam pegar outro
meio de transporte para chegar os seus locais de trabalhos. Afirmamos que, se Empresa de ônibus parar de
circular, toda a população que reside nos respectivos distritos será prejudicada; nossos trabalhadores
perderão os seus empregos porque não terão como chegar ao trabalho, e outras situações que requerem
deslocamento coletivo, tais como: realizar exames médicos, frequentar escolas e faculdades.

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

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

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

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

REQUERIMENTO Nº 648/2020 - Mário Coraíni Júnior
Solicitando ao Prefeito Municipal - Sr. Daniel Alonso, após consulta a Secretaria Municipal do Meio Ambiente
e Limpeza Pública, na pessoa de seu coordenador Sr. Vanderlei Dolce, informarem sobre serão
providenciados os serviços de poda de árvores necessários na Avenida Salgado Filho, em toda sua extensão,
bairro Santa Lourdes; haja vista que as árvores encontram-se com as copas totalmente fechadas, causando
transtornos aos moradores da região, pois em razão do tamanho dos galhos das árvores, a iluminação pública
no período noturno se torna ineficaz.
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REQUERIMENTO Nº 653/2020 - Luiz Eduardo Nardi
Solicito ao Prefeito Municipal - Sr. Daniel Alonso, após consulta aos órgãos competentes, encaminhar a esta
Casa informações sobre a possibilidade de construir o calçamento (passeio público) no entorno da praça
localizada no Bairro Itaipu, bem como, informar sobre a possibilidade de se proceder à instalação de uma
academia ao ar livre na praça, atendendo às inúmeras reivindicações da população dessa importante região.
Ressaltamos a urgência desta reivindicação, conforme imagens em anexo.

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

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

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

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

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

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

REQUERIMENTO Nº 720/2020 - Delegado Wilson Damasceno
Solicitando ao Prefeito Municipal de Marília - Daniel Alonso e ao Secretário Municipal da Fazenda – Sr. Levi
Gomes de Oliveira, informarem da urgente necessidade de estudos orçamentário/financeiro no cadastro
municipal de contribuintes; análise jurídica; e consequentemente, o encaminhamento a esta Casa de Leis de
projeto versando sobre REFIS DA CALAMIDADE PÚBLICA COVID-19, visando a recuperação fiscal de
pessoas físicas desempregadas e empresas estabelecidas neste Município de Marília, prejudicadas pela crise
econômica gerada nas ações denominadas ‘FATO DO PRÍNCIPE’, praticadas para enfrentamento da
27/09/2020
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pandemia do Coronavírus; sobretudo o fechamento da atividade econômica em todos os setores produtivos.

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

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

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

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

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

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

REQUERIMENTO Nº 726/2020 - Luiz Eduardo Nardi

27/09/2020

Página 13
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

Solicitando à Tenente Cel. PM. Márcia Cristina Cristal Gomes - Comandante do 9º Batalhão da Polícia Militar
do Interior (BPMI), envidar esforços e informar da possibilidade de se intensificar o policiamento ostensivo e
preventivo, através de rondas rotineiras no Distrito de Rosália, em Marília. Esta região da cidade teve um
crescimento muito expressivo nos últimos ano; além de ser constituída por pessoas mais idosas, que aponta
sentir-se totalmente desprovida de um sistema de segurança mais eficaz; as rondas não são realizadas
regularmente. Infelizmente, verifica-se que tráfico de drogas e pequenos furtos têm aumentado
significativamente nos últimos meses e a população reclama uma solução mais drástica.

REQUERIMENTO Nº 746/2020 - Marcos Custódio
Solicitando ao Prefeito Municipal após estabelecer contatos com o setor competente, informar quando se
darão os serviços de limpeza, capinação e poda das árvores da área existente na lateral do Residencial São
Bento, ao lado da Rodovia Marília/ Ourinhos, na Rua Ioneo Carvalho Domingos - na Zona Sul de Marília; uma
vez que há tempos não é realizada a manutenção e conservação desta área. O local apresenta crescimento
exagerado do mato e acúmulo de lixo, causando transtornos e aspectos de abandono, o que causa grande
indignação à população residente, haja vista a necessidade de força tarefa, a fim de efetuar a limpeza das
áreas como forma de erradicar os focos do mosquito da dengue, escorpiões, aranhas e muitos outros insetos.

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

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

REQUERIMENTO Nº 752/2020 - Cícero do Ceasa
Solicitando ao Prefeito Municipal - Sr. Daniel Alonso e ao Secretário Municipal de Obras públicas – Sr. Hélcio
Freire do Carmo, informar a esta Casa, se há possibilidade de proceder à instalação do dispositivo de
segurança, tipo “lombada”, na Avenida Pastor Darci da Silva Lima, em frente ao número 767, no bairro Jardim
Maracá II; haja vista que há ali um tráfego intenso de veículos, o que coloca em risco a integridade de
motoristas e pedestres.

REQUERIMENTO Nº 800/2020 - Danilo da Saúde
Solicitando ao Prefeito Daniel Alonso, encaminhar a esta Casa informações sobre o reconhecimento imediato
da decisão judicial proferida no último dia 04 de agosto, que estabelece a contaminação dos profissionais que
estão atuando na “linha de frente” do combate ao Covid-19, como “Acidente de Trabalho’. Sabe-se que
diversos profissionais que estão atuando no enfrentamento da pandemia estão sendo contaminados e se
afastando das suas atividades com o devido atestado médico, porém esses dias de afastamento não estão
sendo considerados como acidente de trabalho, desta forma causando prejuízos financeiros e trabalhistas a
todos esses profissionais. Para profissionais que contraem a doença e se recuperam, a não comunicação do
acidente de trabalho pode trazer dificuldades futuras considerando que a Covid-19 é uma doença nova que
ainda pode apresentar sequelas.

REQUERIMENTO Nº 792/2020 - Evandro Galete
Solicitando à Concessionaria Eixo SP -de Rodovias, enviar a esta Casa, informações sobre quais são as
obras a serem executadas na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), no perímetro que
compreende o município de Marília; uma vez que muitas obras foram reivindicadas, visando melhorias no
entorno da cidade, marginais, passagens, passarelas e acessos. Solicitamos ainda, informações sobre o
cronograma de obras e quando será seu início, pois como é sabido, gestões anteriores não se preocuparam
com as concessões, prejudicando a mobilidade de nossa cidade e distritos.

REQUERIMENTO Nº 788/2020 - João do Bar
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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 uma ‘LOMBADA’
necessária na Rua Ronaldo de Oliveira, em frente ao nº 269 - Bairro Campina Verde; haja vista o grande fluxo
de veículos pelo local principalmente nos horários de ‘picos’; situação que vem colocando a vida dos
pedestres, ciclistas e motoristas em risco. Buscamos atender a vários pedidos dos moradores daquela região.

REQUERIMENTO Nº 647/2020 - Albuquerque
Solicitando ao Prefeito Municipal – Sr. Daniel Alonso juntamente com o Secretário Municipal de Obras
Públicas – Sr. Hélcio Freire do Carmo, informarem a esta Casa, da possibilidade de se realizar à implantação
de “sarjetão de concreto”, necessário na confluência entre a Avenida João Caliman confluência com a Rua
Sérgio Faria - no bairro Jardim Santa Antonieta; haja vista que, que a grande quantidade de água que escorre
neste local prejudica o trânsito, danifica a via e causa danos aos munícipes que utiliza aquela via.

REQUERIMENTO Nº 770/2020 - Professora Daniela
Solicitando ao Prefeito Municipal, Senhor Daniel Alonso (PSDB) e ao Secretário Municipal de Educação Helter Bochi, para que informem da possibilidade de realizar estudos no sentido de continuar mantendo o
Programa ‘Prato Cheio’ para os estudantes da rede municipal de ensino pelo período em que perdurar a
pandemia da Covid-19.

REQUERIMENTO Nº 797/2020 - Delegado Wilson Damasceno
Solicitando ao Prefeito Municipal de Marília, Daniel Alonso e ao Secretário Municipal da Fazenda Levi Gomes
de Oliveira o encaminhamento para esta Casa de Leis de informações sobre quem redigiu o ‘Substitutivo ao
Projeto de Lei Complementar nº 5/2020 (PLANO DE CARREIRA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS)’, contendo alterações, e não somente a mudança da data do início de vigência para
implantação, contrariando o que foi afirmado pela administração municipal por meio de Secretários Municipais
aos Vereadores, em ‘viva voz de aparelho celular’, por ocasião da suspensão da Sessão Ordinária do dia 23
de março de 2020.

REQUERIMENTO Nº 793/2020 - Evandro Galete
Solicitando ao Prefeito Municipal – Sr. Daniel Alonso juntamente com o Secretário da Educação – Helter
Bochi - informarem quais são os estudos para retomada das aulas na rede municipal, pois todos sabem do
perigo do contágio de COVID-19 das crianças. Fica claro a grande preocupação do retorno às aulas, posto
que vários meses se passaram desde o início do isolamento e muitas mudanças ocorreram nesse período
que impactaram as crianças e suas famílias; bem como, os professores e demais profissionais envolvidos e
ainda, a própria população da nossa cidade, onde a pandemia evolui de maneira diferente em cada região e
nos diversos distritos.

Marcos Rezende
Presidente
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