Câmara Municipal de Marília
Estado de São Paulo

143ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 19ª LEGISLATURA, EM 24 DE AGOSTO DE 2020
(Pauta das Matérias do Expediente)

INDICAÇÕES
INDICAÇÃO Nº 1212/2020 - Albuquerque
Sugerindo à EMDURB - Empresa Municipal de Mobilidade Urbana de Marília, para que execute estudos no
sentido de implantar um redutor de velocidade do tipo 'lombada' na Rua Maestro Floriano de Souza, altura do
nº 122, no Bairro Jardim Califórnia; haja vista a velocidade acima do permitido por Lei que muitos motoristas
desenvolvem ao trafegarem pelo local. Trata-se de local próximo à 7ª Igreja Batista, com trânsito intenso de
crianças.

INDICAÇÃO Nº 1213/2020 - Cícero do Ceasa
Sugerindo à CODEMAR que realize os reparos na camada asfáltica da Rua Márcia Regina Maldonado, nas
proximidades do nº 86, no Bairro Jardim Santa Antonieta II; haja vista a existência de buracos no local,
causando transtornos aos motoristas que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 1214/2020 - Luiz Eduardo Nardi
Sugerindo à CODEMAR que proceda à operação tapa buracos na Rua Tenente Doraci Marques, em toda a
sua extensão, no Bairro Jardim Domingos de Léo; haja vista o péssimo estado de conservação em que se
encontra o piso asfáltico da via pública, com muitos buracos, prejudicando o tráfego normal de veículos no
local.

INDICAÇÃO Nº 1215/2020 - Professora Daniela
Sugerindo à CODEMAR que proceda à operação tapa buracos em toda a extensão da Rua Ednan Manzano,
no Bairro Núcleo Habitacional Nova Marília; haja vista a existência de vários buracos no local, situação que
vem causando sérios transtornos aos munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 1216/2020 - Evandro Galete
Sugerindo à EMDURB que efetue a construção de um redutor de velocidade do tipo 'lombada' na Rua Amélio
Sabag, nº 546, no Bairro Núcleo Habitacional Nova Marília; visando inibir a velocidade acima do permitido por
Lei que muitos motoristas desenvolvem ao trafegarem pelo local, favorecendo o risco de acidentes.

INDICAÇÃO Nº 1217/2020 - Albuquerque
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao órgão competente que realize a limpeza das 'bocas de lobo'
(bueiros), bem como, das grades de proteção inteligente, tipo cestos e tampas na Rua José Batista de
Almeida Sobrinho, defronte ao nº 260, no Bairro Jardim Santa Antonieta II; haja vista o risco de acidentes aos
pedestres e aos moradores, pois favorece o surgimento de animais peçonhentos.

INDICAÇÃO Nº 1218/2020 - Professora Daniela
Sugerindo à CODEMAR que proceda à operação tapa buracos em toda a extensão da Rua Armando José
Netto, no Bairro Jardim Teotônio Vilela; haja vista a existência de vários buracos no local, situação que vem
causando sérios transtornos aos munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 1219/2020 - Professora Daniela
Sugerindo à CODEMAR que proceda à operação tapa buracos em toda a extensão da Rua Geraldo Cabral,
no Bairro Jardim Planalto; haja vista a existência de vários buracos no local, situação que vem causando
sérios transtornos aos munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 1220/2020 - Professora Daniela
Sugerindo à EMDURB que realize a implantação de um redutor de velocidade do tipo 'lombada' na Rua
Francisco Luiz de Lima, próximo ao nº 121, no Bairro Residencial Vida Nova Maracá; haja vista o grande fluxo
de veículos que transitam em alta velocidade neste local, colocando em risco a vida dos moradores que por
ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 1221/2020 - Evandro Galete
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Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente que efetue a fiscalização na praça localizada
na Avenida Maria Fernandes Cavallari, altura do nº 2.500; haja vista que há denúncias por parte de
moradores da ocorrência de aglomeração e som alto, nos finais de semana, no Bairro Jardim Cavallari.

INDICAÇÃO Nº 1222/2020 - Marcos Custódio
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos em toda a extensão da Rua Guinetti Grassi, no
Bairro Núcleo Habitacional Chico Mendes; haja vista a existência de muitos buracos, causando transtornos
aos munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 1223/2020 - Marcos Custódio
Sugerindo à EMDURB refazer a pintura de sinalização de solo com os dizeres 'PARE' na Rua Benjamin
Pereira de Souza, mais precisamente defronte à Secretaria Municipal de Educação, no Bairro Somenzari; haja
vista o desgaste da mesma devido à ação do tempo, causando transtornos aos motoristas que por ali
trafegam.

INDICAÇÃO Nº 1224/2020 - Marcos Custódio
Sugerindo à EMDURB que realize a instalação de uma placa com os dizeres 'Carga e Descarga - 15 minutos'
na Avenida Carlos Artêncio, nº 285, no Bairro Fragata; haja vista a grande necessidade deste dispositivo, pois
trata-se de local com muitos estabelecimentos comerciais.

INDICAÇÃO Nº 1225/2020 - Albuquerque
Sugerindo à CODEMAR que realize os reparos na camada asfáltica da Rua Guinetti Grassi, mais
precisamente nas proximidades da EMEF 'Professor Nelson Gabaldi', altura do nº 130, no Bairro Jardim
Califórnia; haja vista a existência de buracos e irregularidades no piso asfáltico, causando transtornos aos
motoristas que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 1226/2020 - Marcos Custódio
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Avenida República, nº 4050, no Bairro
Palmital; haja vista a existência de muitos buracos no local, causando transtornos aos motoristas que por ali
trafegam.

INDICAÇÃO Nº 1227/2020 - Albuquerque
Sugerindo à EMDURB que realize a construção de um redutor de velocidade do tipo 'LOMBADA' na Rua
Washington Luiz, quase confluência com a Rua Mariápolis, no Bairro Palmital Prolongamento; haja vista a
velocidade que alguns motoristas desenvolvem acima do permitido por Lei, causando insegurança a todos
que por ali trafegam, atendendo pedidos dos moradores daquela região.

INDICAÇÃO Nº 1228/2020 - Albuquerque
Sugerindo à CODEMAR que realize os reparos na camada asfáltica em toda a extensão da Avenida Dr.
Hércules Galletti, principalmente defronte ao nº 260-A, no Bairro Jardim Califórnia; haja vista a existência de
buracos e irregularidades no piso asfáltico, causando transtornos aos motoristas que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 1229/2020 - Albuquerque
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar aos setores competentes que procedam com a capinação, poda
de árvores e o recapeamento asfáltico na pista de Cooper da Rua Francisco Guaglianone; haja vista o mato
alto e vegetação com galhos, e também, vários buracos, causando transtornos aos usuários da referida pista
de Cooper, Zona Oeste da cidade, que atende os Bairros: Vila dos Comerciários I e II, Jardim Califórnia,
Núcleo Residencial Sargento José Ferreira, Núcleo Habitacional José Teruel Martinez e Condomínio Mansão
Ismael.

INDICAÇÃO Nº 1230/2020 - João do Bar
Sugerindo à EMDURB providências para a instalação de um redutor de velocidade do tipo 'lombada' na
Avenida Eliezer Rocha, próximo ao nº 277, no Bairro Jardim Santa Antonieta; haja vista os excessos de
velocidade e a ocorrência de graves acidentes no local, atendendo reivindicação dos moradores da região.

INDICAÇÃO Nº 1231/2020 - João do Bar
Sugerindo à EMDURB providências para a instalação de um redutor de velocidade do tipo 'lombada' na
Avenida Alcebíades Spadotto, no Bairro Conjunto Residencial Luiz Egydio de Cerqueira César; haja vista os
excessos de velocidade que muitos motoristas desenvolvem e a ocorrência de graves acidentes no local,
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atendendo reivindicação dos moradores da região.

INDICAÇÃO Nº 1232/2020 - João do Bar
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente que efetue a limpeza do terreno pertencente
à municipalidade, localizado na Rua Dante Vrech, n° 246, no Bairro Jardim Sancho Floro da Costa; haja vista
que o mato alto tem causado inúmeros transtornos às pessoas que frequentam o local, bem como, aos
moradores daquela região devido ao surgimento de insetos e animais peçonhentos.

INDICAÇÃO Nº 1233/2020 - Delegado Wilson Damasceno
Sugerindo ao Prefeito Municipal através da Secretaria Municipal de Obras Públicas que realize a correção da
camada asfáltica na Rua Luís Octávio Berriel Prado, próximo ao nº 145, no Bairro Professor José Augusto da
Silva Ribeiro, na Zona Norte da cidade; haja vista a existência de um grande buraco no local, formando um
empoçamento de água 'brejo', ocasionando o crescimento do mato, causando muitos transtornos pelo mau
cheiro, risco iminente de proliferação de insetos e animais peçonhentos e a disseminação do mosquito
transmissor da dengue (Aedes Aegypti). Atendendo inúmeros pedidos dos munícipes daquela região.

INDICAÇÃO Nº 1234/2020 - João do Bar
Sugerindo à EMDURB que realize a implantação de uma 'faixa de pedestres' na Avenida República, no
cruzamento com a Avenida Manoel Mulher, nas proximidades do nº 3628, no Bairro Palmital; haja vista que a
falta deste dispositivo no local tem causado muitos transtornos aos pedestres.

INDICAÇÃO Nº 1235/2020 - João do Bar
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Antônio Plastina, em toda a sua
extensão, no Bairro Jardim Natal; haja vista o enorme buraco existente no local, que vem causando sérios
transtornos aos moradores daquela região.

INDICAÇÃO Nº 1236/2020 - Professora Daniela
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente que efetue a substituição das lâmpadas
queimadas dos postes de iluminação pública em toda a extensão da Rua João Corrêa de Carvalho, no Bairro
Jardim Teotônio Vilela, atendendo pedidos dos munícipes; haja vista que a baixa luminosidade no local tem
causado insegurança a todos.

INDICAÇÃO Nº 1237/2020 - Professora Daniela
Sugerindo à EMDURB a implantação de vagas de estacionamento em 45 graus em torno da Praça do Bairro
Jardim Hermínio Firmino Pollon, onde há uma academia ao ar livre, visando proporcionar o maior número de
vagas no local; atendendo pedidos dos munícipes.

INDICAÇÃO Nº 1238/2020 - Delegado Wilson Damasceno
Sugerindo à EMDURB, com a devida urgência, que realize a instalação de sinalização de 'lombada' em 2
pontos na Rua América, sendo um no obstáculo situado próximo à confluência com a Rua Lazarino Casadei e
outro na altura do nº 912; haja vista que tem colocado em risco os motoristas e motociclistas que utilizam a
referida via, estendendo-se aos moradores daquele setor, no Bairro Palmital.

INDICAÇÃO Nº 1239/2020 - Mário Coraíni Júnior
Sugerindo à CODEMAR a realização de uma operação tapa buracos na Rua Geraldo Vernaschi, próximo ao
número 11, no Bairro Jardim Damasco I; haja vista a existência de buraco no local, que vem causando
transtornos a todos os munícipes que por ali trafegam e residem.

INDICAÇÃO Nº 1240/2020 - Mário Coraíni Júnior
Sugerindo à CODEMAR que realize a recuperação da camada asfáltica na Rua Nivaldo Severo Barbosa,
próximo ao nº 290, no Bairro Jardim Damasco I; haja vista a existência de buracos no local, prejudicando o
tráfego normal de veículos.

INDICAÇÃO Nº 1241/2020 - Delegado Wilson Damasceno
Sugerindo ao Prefeito Municipal que acione o setor competente, no sentido de notificar o proprietário do
terreno localizado na confluência entre as Ruas São José e Pio XII, para que realize a capinação e limpeza,
bem como, a construção de mureta e complemente a calçada, de acordo com a Lei em vigor, no Bairro
Somenzari.

INDICAÇÃO Nº 1242/2020 - Delegado Wilson Damasceno
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Sugerindo à CODEMAR que realize a correção na camada asfáltica da Avenida Sampaio Vidal, nº 619-A, em
abertura efetuada pelo DAEM - Departamento de Água e Esgoto de Marília, para sanar vazamento na rede de
água; haja vista que tem incomodado os moradores próximos devido à poeira que se espalha quando
transitam os veículos, no Distrito de Padre Nóbrega.

INDICAÇÃO Nº 1243/2020 - Delegado Wilson Damasceno
Sugerindo à CODEMAR que realize a correção na camada asfáltica da Rua Nair Alexandre da Graça, nas
confluências com as Ruas Maria José Raspante e João Marques de Albuquerque, em aberturas efetuadas
pelo DAEM - Departamento de Água e Esgoto de Marília, para sanar vazamentos na rede de água; haja vista
que tem prejudicado o trânsito no local, além do desconforto causado pela poeira, nos Bairros Residencial
Vida Nova Maracá e Montana.

INDICAÇÃO Nº 1244/2020 - Delegado Wilson Damasceno
Sugerindo à CODEMAR que realize a correção na camada asfáltica da Rua Carlos Rodrigues de Oliveira, nº
150, em abertura efetuada pelo DAEM - Departamento de Água e Esgoto de Marília, para sanar vazamentos
na rede de água; haja vista que tem causado desconforto aos moradores pelo acúmulo de água, e também,
pelo visual, já que trata-se de área de intenso trânsito de veículos e pedestres, no Bairro Palmital.

INDICAÇÃO Nº 1245/2020 - João do Bar
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente que efetue a limpeza em terreno pertencente
à municipalidade, localizado na Rua Fernando Sérgio Mazzini, n° 409, no Bairro Villa D'Itália; haja vista que o
mato alto tem causado inúmeros transtornos às pessoas que frequentam o local, bem como, aos moradores
daquela região devido ao surgimento de insetos e animais peçonhentos.

INDICAÇÃO Nº 1246/2020 - José Luiz Queiroz
Sugerindo à EMDURB que realize a implantação de um 'semáforo' no cruzamento entre a Avenida Sampaio
Vidal e a Rua São Paulo, no Distrito de Padre Nóbrega; uma vez que o local recebe intenso fluxo de veículos,
dificultando a travessia.

INDICAÇÃO Nº 1247/2020 - José Luiz Queiroz
Sugerindo à CODEMAR que realize os reparos na camada asfáltica da Rua Primo Panettini, em dois buracos,
próximos aos números 251 e 254, no Bairro Jardim Flamingo; haja vista o péssimo estado de conservação em
que se encontra o local.

INDICAÇÃO Nº 1248/2020 - José Luiz Queiroz
Sugerindo ao DAEM que realize os reparos na rede de esgoto do Bairro Residencial Vida Nova Maracá; uma
vez que o mesmo se encontra vazando e desembocando no Córrego das Araras - Distrito de Padre Nóbrega,
causando a contaminação do mesmo.

INDICAÇÃO Nº 1249/2020 - José Luiz Queiroz
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente que realize a recuperação e melhorias da
Praça localizada próximo ao Clube dos Bancários; haja vista que a mesma se encontra com os bancos
quebrados, sem lixeiras e o parquinho é antigo e pequeno.

INDICAÇÃO Nº 1250/2020 - Maurício Roberto
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na confluência das Ruas Sebastião Pereira e
Apparecida Rodrigues Castelli, localizadas no Bairro Altos do Palmital; haja vista a ocorrência de
afundamento do asfalto e buraco de grande proporção, com acúmulo de água, precariamente sinalizado com
galhos, situação de iminente risco de acidentes, principalmente envolvendo motociclistas.

INDICAÇÃO Nº 1251/2020 - Maurício Roberto
Sugerindo ao Prefeito Municipal através do órgão competente que realize o recapeamento asfáltico em toda a
extensão da Rua Taquaritinga, no Bairro Alto Cafezal; haja vista que a via se encontra com sua pavimentação
totalmente danificada devido ao aparecimento de diversos buracos e execuções de tapa buracos por vários
anos, sem receber uma nova pavimentação.

INDICAÇÃO Nº 1252/2020 - Maurício Roberto
Sugerindo ao DAEM que realize os reparos na rede coletora de esgoto no final da Avenida Benedito Alves
Delfino, ao lado do n° 3351, no Bairro Altos do Palmital; haja vista a inexistência da tampa de metal, deixando
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a galeria exposta, situação que obrigou moradores a improvisar a cobertura do local para minimizar o risco de
acidentes, envolvendo veículos e pedestres.

INDICAÇÃO Nº 1253/2020 - Maurício Roberto
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa-buracos na Avenida Carlos Tosin, altura do número
1083, no Bairro Distrito Industrial; haja vista a existência de buraco de grande proporção, com acúmulo de
água e lama, situação que causa transtornos aos motoristas que acessam diversas empresas da região,
prejudicando também, a circulação de transporte coletivo que trafega pela via pública.

INDICAÇÃO Nº 1254/2020 - Maurício Roberto
Sugerindo ao Prefeito Municipal por meio da Secretaria competente que proceda o alargamento da Rua
Nicola Mascaro, e também, a construção de passeio público, na confluência com as Ruas Dr. Antônio Sylvio
Cunha Bueno e André Mora, no Bairro Jardim Continental; haja vista que a via é ligação entre bairros, com
constante fluxo de veículos e devido à sua dimensão e traçado da curva causa dificuldades ao trânsito e risco
de acidentes, inclusive envolvendo pedestres que são obrigados a utilizar a rua por não ter passeio público no
local.

INDICAÇÃO Nº 1255/2020 - Maurício Roberto
Sugerindo ao Prefeito Municipal por meio da Secretaria competente que realize, urgentemente, a manutenção
na Rua Sérgio José Bambini, mais precisamente no trecho que compreende entre as Ruas Alfredo Artur
Almeida e Antônio Lopes Gutierres, no Bairro Jardim Paraíso; haja vista que a via não possui pavimentação
asfáltica e galerias de águas pluviais e, por ocasião de chuvas, a enxurrada invade residências e terrenos,
causando enormes transtornos e prejuízos aos moradores locais, notadamente no numeral 200 da via, onde
já ocorre risco iminente de queda de muro e dano na estrutura do imóvel.

INDICAÇÃO Nº 1256/2020 - Danilo da Saúde
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente providências para realizar a instalação de
academia ao ar livre na Rua Bassan, confluência com a Rua Raul Pimazoni, no Bairro Jardim América,
atendendo a reivindicação dos moradores da região, visando proporcionar uma melhor qualidade de vida aos
munícipes.

INDICAÇÃO Nº 1257/2020 - Danilo da Saúde
Sugerindo à CODEMAR providências para realizar a operação tapa buracos na Rua Felipe dos Santos, em
toda a sua extensão, no Bairro Jardim Monte Castelo; tendo em vista que o local apresenta diversos buracos,
colocando em risco a segurança de quem por ali transita, atendendo as reivindicações dos moradores.

INDICAÇÃO Nº 1258/2020 - Danilo da Saúde
Sugerindo à CODEMAR providências para realizar a operação tapa buracos na Rua Santa Helena, em toda a
sua extensão, em especial na região do Bairro Alvorada; tendo em vista que o local apresenta diversos
buracos, colocando em risco a segurança de quem por ali transita, atendendo as reivindicações dos
moradores.

INDICAÇÃO Nº 1259/2020 - Cícero do Ceasa
Sugerindo à CODEMAR que realize os reparos na camada asfáltica da Avenida Reverendo Crisantho César,
nas proximidades do nº 470, no Bairro Jardim Santa Antonieta; haja vista a existência de buracos no local,
causando transtornos aos motoristas que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 1260/2020 - Cícero do Ceasa
Sugerindo à CODEMAR que realize os reparos na camada asfáltica da Rua Helena Sampaio Vidal, nº 1038,
no Bairro Jardim Santa Antonieta; haja vista a existência de buracos no local, prejudicando o tráfego normal
de veículos.

INDICAÇÃO Nº 1261/2020 - Cícero do Ceasa
Sugerindo à CODEMAR que realize os reparos na camada asfáltica da Rua Francisco Malta Cardoso, nas
proximidades do nº 453, no Bairro Jardim Santa Antonieta II; haja vista a existência de buracos no local,
prejudicando o tráfego normal de veículos.

INDICAÇÃO Nº 1262/2020 - Cícero do Ceasa
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Sugerindo à CODEMAR que realize os reparos na camada asfáltica da Avenida João Martins Coelho, nas
proximidades do nº 1047, no Bairro Jardim Santa Antonieta; haja vista a existência de buracos profundos no
local, prejudicando o tráfego normal de veículos.

INDICAÇÃO Nº 1263/2020 - Cícero do Ceasa
Sugerindo à CODEMAR que realize os reparos na camada asfáltica da Avenida Antonieta Altendelder, nas
proximidades do nº 1581, no Bairro Jardim Santa Antonieta; haja vista a existência de buracos no local,
prejudicando o tráfego normal de veículos.

INDICAÇÃO Nº 1264/2020 - Danilo da Saúde
Sugerindo à CODEMAR providências para realizar a operação tapa buracos em toda a extensão da Rua
Stella Fassina Detregiachi, no Bairro Núcleo Habitacional Nova Marília; tendo em vista que o local apresenta
diversos buracos, colocando em risco a segurança de quem transita pelo local, atendendo as reivindicações
dos moradores.

INDICAÇÃO Nº 1265/2020 - Danilo da Saúde
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente providências para realizar a recuperação do
passeio público (calçada) em toda a extensão da Rua Francisco Guaglianone, no Bairro Núcleo Habitacional
José Teruel Martinez, promovendo a limpeza do local com capinação, recolhimento de entulho e lixos
descartados de maneira irregular. A adequação do referido local é necessária para atender aos interesses da
população e proporcionar um espaço para práticas de caminhadas aos moradores da região.

INDICAÇÃO Nº 1266/2020 - Danilo da Saúde
Sugerindo à CODEMAR providências para realizar a operação tapa buracos em toda a extensão da Avenida
Monte Carmelo, no Bairro Fragata; tendo em vista que o local apresenta diversos buracos, colocando em
risco a segurança de quem por ali transita, atendendo as reivindicações dos moradores.

INDICAÇÃO Nº 1267/2020 - Marcos Rezende
Sugerindo à EMDURB que realize a instalação de um redutor de velocidade do tipo 'lombada' e sinalização
adequada na Avenida República, próximo ao número 4958 – Bairro Núcleo Habitacional Castelo Branco; haja
vista a velocidade acima do permitido por Lei que muitos motoristas desenvolvem, favorecendo o risco de
acidentes.

INDICAÇÃO Nº 1268/2020 - Marcos Rezende
Sugerindo à EMDURB a instalação de um redutor de velocidade do tipo 'lombada' e sinalização adequada na
Rua Gabriel Santos de Almeida, nº 295, mais precisamente próximo ao Hospital Universitário - Bairro Jardim
São Gabriel; uma vez a velocidade acima do permitido por Lei que muitos motoristas desenvolvem ao
trafegarem pelo local, favorecendo o risco de acidentes.

INDICAÇÃO Nº 1269/2020 - Marcos Rezende
Sugerindo à EMDURB a sinalização e instalação de 'semáforo' no cruzamento da Rua Amador Bueno com a
Avenida Dr. Hércules Galletti – Bairro Jardim Califórnia; haja vista tratar-se de local com fluxo intenso de
veículos.

INDICAÇÃO Nº 1270/2020 - Marcos Rezende
Sugerindo à EMDURB a pintura de sinalização de solo com os dizeres 'Pare' na Avenida Eugênio Coneglian,
nas proximidades do número 188, mais precisamente defronte à empresa Glassmar, no Bairro Distrito
Industrial; tendo em vista o aumento no fluxo de veículos que vem da Rodovia SP-333 e seguem sentido à
Avenida Benedito Alves Delfino através da nova via que foi aberta, cruzando o terreno da empresa Sasazaki.

INDICAÇÃO Nº 1271/2020 - Marcos Rezende
Sugerindo à EMDURB a instalação de semáforos no cruzamento da Rua Santa Helena com a Rua Navarro de
Andrade – Bairro Cascata; haja vista a necessidade deste dispositivo devido ao grande fluxo de veículos na
referida via pública.

INDICAÇÃO Nº 1272/2020 - Marcos Rezende
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente que realize a instalação de uma placa com
os dizeres 'Proibido jogar lixo' no terreno localizado na Rua José Matheus Pinheiro, nº 141 - Bairro Professor
José Augusto da Silva Ribeiro.
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REQUERIMENTOS QUE INDEPENDEM DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
REQUERIMENTO Nº 652/2020 - Albuquerque
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada Sra. Benedita Ribeiro de Jesus Gomes, aos 87 anos
de idade, ocorrido no último dia 28 de julho, em nossa cidade. Nossos sentimentos aos familiares e amigos.

REQUERIMENTO Nº 860/2020 - Marcos Rezende
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada Sra. Daisy Ribeiro de Carvalho, aos 89 anos de idade,
ocorrido no dia 17 de agosto p.p. em nosso município de Marília – SP. Nossas condolências aos familiares e
amigos enlutados.

REQUERIMENTO Nº 859/2020 - Albuquerque
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada Sra. Maria de Fátima Duarte Veronez, servidora
pública aposentada, aos 61 anos de idade, ocorrido no dia 17 de agosto p.p. em nosso município de Marília –
SP. A Câmara Municipal presta condolências aos familiares e amigos enlutados.

REQUERIMENTO Nº 861/2020 - Marcos Rezende
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada Sra. Fatame Abdo Rodella, aos 83 anos de idade,
ocorrido no dia 17 de agosto p.p. em nosso município de Marília. Nossas condolências aos familiares e
amigos enlutados.

REQUERIMENTO Nº 880/2020 - Albuquerque
Votos de profundo pesar pelo falecimento do estimado Sr. Sebastião Cesar de Almeida, aos 87anos de idade,
no último dia 16 de agosto, em nossa cidade. Externamos nossos sentimentos aos amigos e familiares.

REQUERIMENTO Nº 872/2020 - Marcos Rezende
Votos de profundo pesar pelo falecimento estimada Sra. Luzia Benavidez Amorim, aos 85 anos de idade
ocorrido no dia 18 de agosto na cidade de Pompéia – SP. Nossas condolências aos familiares e amigos
enlutados.

REQUERIMENTOS SUJEITOS A VOTAÇÃO
REQUERIMENTO Nº 865/2020 - Cícero do Ceasa
Votos de congratulações à nova diretoria da Unimed – Marília, eleita em assembleia virtual realizada no último
dia 24 de julho de 2020. Parabenizamos essa promissora administração que, logo após ser eleita, já
demonstra a sua dedicação, capacidade na condução dos trabalhos, engajamento e compromisso com a
saúde dos cooperativados e com a cooperativa e, acima de tudo, transparência, honestidade e
profissionalismo na sua gestão, tendo em vista a confiança nele depositada pelos seus colaboradores.
Nossos cumprimentos aos médicos Dr. Ruy Yoshiaki Okaji – Diretor Presidente, Dr. Wilson Roberto Ottoboni
– Diretor Vice-Presidente, Dr. Cláudio José Rubira – Diretor Superintendente e demais integrantes que, não
medem e nem medirão esforços, nesse tempo difícil de crise sanitária, para o bem estar da nossa população.
A todos, a nossa gratidão pelos serviços, rogando a Deus que sejam abençoados nessa nobre missão!

REQUERIMENTO Nº 868/2020 - Albuquerque
Votos de congratulações para com o sagrado Aloísio Dias da Silva - A.D. Silva, destaque premiado
internacionalmente, arte-educador, artista plástico de arte Naïf desde 1971, nascido em Presidente Venceslau
(SP), radicado e morador de Marília desde 1977, em reconhecimento da inovadora proposta juntamente com
a Secretaria Municipal da Cultura, ‘exposição virtual de Arte Naïf’ - denominada de “A Bíblia através dos
pincéis de A.D. Silva”, que conta com 15 telas que narram passagens bíblicas; como forma de proporcionar à
população uma experiência de imersão à arte sem sair de casa, uma vez que todos os aparelhos culturais
encontram-se fechados como forma de contenção à Covid-19. Nosso reconhecimento e efusivos
cumprimentos! Sucesso!

REQUERIMENTO Nº 871/2020 - Marcos Custódio
Votos de congratulações à conceituada empresa de Farmácia “ERVA DOCE MANIPULAÇÃO E
HOMEOPATIA”, em nome sua fundadora e Diretora Sra. Cristina Buck, extensivos a todos os funcionários e
colaboradores, em comemoração pelo seu aniversário de 30 anos celebrado no último dia 06 de agosto. A
Farmácia de Manipulação Erva Doce trabalha na manipulação e comércio de medicamentos manipulados, e
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outros produtos, sempre priorizando qualidade, preço justo e ótimo atendimento; possuindo a ética, a
transparência e o profissionalismo como valores imprescindíveis que os acompanham desde o início de suas
atividades, fortalecendo a renomada empresa dentro do mercado magistral, assegurando um novo conceito
em saúde para a população de Marília e toda a região. Nosso reconhecimento e votos de muito sucesso,
parabéns e que Deus os abençoe!

REQUERIMENTO Nº 891/2020 - Marcos Rezende
Votos de congratulações para com a Sra. Clarice Domingos da Silva, advogada formada e inscrita na OAB, do
Estado de São Paulo. Graduada no curso de Direito no ano de 2006, Clarice possui 14 anos de experiência
atuando nos ramos do Direito relacionados diretamente às áreas previdenciário, familiar e trabalhista, fazendo
com que sejam respeitados os direitos fundamentais inerentes a qualquer pessoa, e buscar a solução de
conflitos, sempre com profissionalismo e respeito aos clientes. Parabéns a Dra. Clarice Domingos da Silva por
seu profissionalismo e dedicação!

REQUERIMENTO Nº 889/2020 - Mário Coraíni Júnior
Votos de congratulações para com o magnífico Dr. Márcio Mesquita Serva pela brilhante participação na Live
Connect ACIM 2020, evento promovido anualmente pela Associação Comercial e Industrial de Marília,
realizado no último dia 18 de agosto; oportunidade em que o Magnífico Reitor da Universidade de Marília
compartilhou com os participantes a sua história empreendedora e a construção de sua carreira profissional
que resultou na concretização do sonho da Universidade de Marília, complexo educacional de excelência do
‘Sistema de Ensino Superior Brasileiro’ - responsável pela formação de mais de 100.000 profissionais e,
igualmente, instalou em Marília um dos maiores complexos de prevenção e tratamento da saúde que é o
Hospital Universitário. Nossos efusivos cumprimentos. Parabéns!

REQUERIMENTO Nº 869/2020 - Maurício Roberto
Votos de congratulações ao site ‘CONEXÃO MARÍLIA’, na pessoa do jornalista Fernando Pedro de Andrade,
pelos relevantes serviços prestados ao nosso município desde 2015, realizando o trabalho de informar e
divulgar a cultura japonesa à nossa população. O site foi criado por Luiz Andrade, Eliza Kawano e o jornalista
Fernando Pedro de Andrade, tendo o seu nome escolhido por Edson Koiti Kawano. Na atualidade, fazem
parte da equipe além do jornalista Fernando Pedro de Andrade, Eliza Kawano e Ricardo Goto, que juntos
fazem do ‘CONEXÃO MARÍLIA’ um dos importantes elos de ligação Brasil-Japão. Aos organizadores do site
‘CONEXÃO MARÍLIA’, expressamos os nossos mais sinceros votos de sucesso!

REQUERIMENTO Nº 866/2020 - Professora Daniela
Votos de congratulações para a qualificada fisioterapeuta Dra. Giovanna Thaísa de Oliveira, pelo excelente
profissionalismo e atenção para com os pacientes, proporcionando maior independência e melhor qualidade
de vida, com comprometimento, dedicação e profissionalismo; atendendo seus pacientes em espaço muito
acolhedor e apropriado, voltado aos mais diversos serviços na área da Fisioterapia, tais como: como
Aplicação de Kinesio Pilates, Mat Pilates, Drenagem Linfática, Massagem Terapêutica e Relaxante, e ainda,
especialização em Ortopedia. Nosso reconhecimento e valorização a essa importante profissional. Votos de
muito sucesso e prosperidade. Parabéns!

REQUERIMENTO Nº 883/2020 - Delegado Wilson Damasceno
Votos de congratulações à especializada e altamente concorrida ‘Auto Elétrica MACHINE -Auto Shop’, em
nome de seu proprietário - o otimista empresário RODRIGO PRIETO TRINDADE, extensivos aos seus
colaboradores, exímios profissionais com notável experiência e prática com veículos nacionais e importados.
Há quase 20 anos no segmento, Rodrigo delega com extrema confiança seus prestativos e competentes
técnicos, para instalações de sons, faróis, insulfilmes, alarmes, travas e vidros elétricos, revisão e
higienização de ar condicionado, máquinas de vidros, trincos em para-brisas e engates. Dispõe de pontual
serviço ‘leva e traz’ e horários agendados. Linha top de acessórios elétricos e sonoros. MACHINE Auto Shop onde você confia e seu veículo merece! Dignos de Bênçãos! Saúde e Paz!

REQUERIMENTO Nº 870/2020 - Albuquerque
Votos de congratulações para com o estimado amigo - Sr. Edilson da Silva Julian - Presidente do Sindicato
dos Bancários de Marília e Região, e demais membros da diretoria recém-empossada. Importante entidade
nasceu em 1943, tendo como entidade embrionária uma associação de bancários de Marília surgida em 1934;
estando à frente de muitas outras cidades paulistas e vem ostensivamente atuando em prol da classe
representada, destacando-se no setor. A todos, desejamos sucesso e realizações na luta e na defesa dos
direitos dos bancários, certos de que o Sindicato dos Bancários de Marília e Região estará muito bem e
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fielmente representado na contínua trincheira de defesa da categoria. Efusivos cumprimentos!

REQUERIMENTO Nº 885/2020 - Marcos Custódio
Votos de congratulações ao formando - Guilherme Alfredo Vieira de Carvalho Seixas, formado em
Administração de Empresas pela FAIP, em colação de grau ocorrida em 24 de Janeiro de 2020, por ter sido
aprovado no Mestrado em Contabilidade e Finanças, na Universidade de Coimbra - em Portugal. Grande
conquista deste jovem, que com muito esforço e dedicação conseguiu seu grande sonho. Nossos votos de
muito sucesso, parabéns e que Deus o abençoe!

REQUERIMENTO Nº 892/2020 - Marcos Rezende
Votos de congratulações para com o Centro Universitário Eurípides de Marília – UNIVEM em nome de seu
Reitor - Dr. Luiz Carlos de Macedo Soares, pela conquista e trabalho premiado - ouro no ‘Prêmio Nacional de
Gestão Educacional (PNGE)’ - na categoria Gestão Acadêmica, com o case “Instituições de Ensino Superior
como Ecossistemas de Conhecimento, Inovação e Empreendedorismo”, por ocasião do ‘XVIII Congresso
Brasileiro de Gestão Educacional (Geduc)’, realizado no dia 27 de Julho deste ano. O PNGE tem por objetivo
incentivar e valorizar práticas eficazes de gestão educacional no Brasil, destacando-se o alto desempenho
das instituições de ensino que realizam ações inovadoras nesse âmbito de atuação e que tenham êxito na
melhoria da qualidade de seus processos acadêmicos e organizacionais. Nosso reconhecimento por sua
valiosa contribuição para o crescimento e valorização da nossa cidade de Marília!

REQUERIMENTO Nº 867/2020 - Professora Daniela
Votos de congratulações à “WM -Mecânica e Auto Elétrica”, em nome de seus qualificados proprietários Sr.
Wemerson Moreira dos Santos e Sr. Fernando de Oliveira Proença Moreira e extensivos aos seus
colaboradores, em reconhecimento pelos excelentes serviços prestados, com profissionalismo e competência.
A empresa recém - inaugurada atua com serviços de elétrica e mecânica em geral, oferecendo qualidade,
segurança, credibilidade e responsabilidade aos seus clientes. A WM está localizada na Rua Honório Queiros
Coutinho, nº 131 - no bairro Residencial Vida Nova Maracá. Nosso reconhecimento e mais sinceros votos de
sucesso e prosperidade. Parabéns!

REQUERIMENTOS SUJEITOS A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
REQUERIMENTO Nº 726/2020 - Luiz Eduardo Nardi
Solicitando à Tenente Cel. PM. Márcia Cristina Cristal Gomes - Comandante do 9º Batalhão da Polícia Militar
do Interior (BPMI), envidar esforços e informar da possibilidade de se intensificar o policiamento ostensivo e
preventivo, através de rondas rotineiras no Distrito de Rosália, em Marília. Esta região da cidade teve um
crescimento muito expressivo nos últimos ano; além de ser constituída por pessoas mais idosas, que aponta
sentir-se totalmente desprovida de um sistema de segurança mais eficaz; as rondas não são realizadas
regularmente. Infelizmente, verifica-se que tráfico de drogas e pequenos furtos têm aumentado
significativamente nos últimos meses e a população reclama uma solução mais drástica.

REQUERIMENTO Nº 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 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.

REQUERIMENTO Nº 799/2020 - 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
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à implantação de “sarjetão de concreto” na Avenida Eliezer Rocha confluência com a Rua Manoel Pinheiros
Matos – no bairro Jardim Julieta; 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 839/2020 - Danilo da Saúde
Solicitando ao Prefeito municipal – Sr. Daniel Alonso informações e providências urgentes relacionadas à falta
de transporte público (ônibus) que vem ocorrendo sistematicamente em nossa cidade, em especial nos
bairros mais distantes da área central. Diariamente recebemos diversas reclamações da população relatando
que as empresas de ônibus não estão disponibilizando o número suficiente de veículos, além de reduzirem o
número de linhas e horários de transporte, afetando principalmente os moradores dos bairros mais distantes
do terminal. Outro grave problema é a cobrança da passagem de pessoas idosas ou portadoras de
necessidades especiais que estão sendo obrigadas a pagar para utilizar o transporte público.

REQUERIMENTO Nº 828/2020 - João do Bar
Solicitando ao Sr. Prefeito Municipal – Sr. Daniel Alonso após estabelecer contatos com a Secretaria de
Obras Públicas, informar sobre a possibilidade de proceder estudos, desenvolvimento de projeto e
consequente orçamento, para proceder diversas obras e melhorias na Rua Leonor Mazalli, mais precisamente
no trecho entre a Rua Dr. Paulino Botelho Vieira, no Bairro Professora Liliana de Souza Gonzaga, área
pertencente ao município, principalmente as calçadas e passeios públicos, de forma a evitar qualquer
interferência física que obste ou dificulte a circulação exclusiva de pedestres. Buscamos proporcionar
qualidade de vida da população daquela região, bem como, atender a vários pedidos dos moradores.

REQUERIMENTO Nº 840/2020 - José Luiz Queiroz
Solicitando ao Prefeito Municipal - Sr. Daniel Alonso, após consulta ao setor competente, informar a origem do
recurso, no valor de R$ 11 milhões, a ser utilizado para o pagamento da empresa ‘Citéluz Serviços de
Iluminação Urbana’, contratada via licitação para modernizar a iluminação pública na cidade. Pede-se para
informar se este recurso é próprio ou se é proveniente de empréstimo bancário. Solicita-se ainda, informar o
valor atual do fundo da CIP (Contribuição para Custeio da Iluminação Pública) e se a verba será utilizada para
cobrir as despesas com a referida contratação. Também, pede-se para informar o motivo de o valor do
certame ter abaixado de R$ 36,6 milhões para R$ 11 milhões, e enviar cópias do contrato objeto dessa
licitação. Ainda, mencionar se o município já possuía o valor anterior; servindo-se ainda, em prestar
informações sobre o cumprimento de liminar que desobrigava município a assumir a manutenção de tais
serviços.

REQUERIMENTO Nº 834/2020 - Marcos Custódio
Solicitando ao Prefeito Municipal – Sr. Daniel Alonso, reiterando o requerimento 240/2018, informar a esta
Casa para quando estão previstas a execução das diversas obras públicas, tais como: tapa buracos,
iluminação, manutenção e desentupimento da rede de esgoto, aterro e contenção da erosão e ainda, o
calçamento da Rua Delfim Moreira - Bairro Vila Barros; haja vista que houve o reconhecimento e o
compromisso por parte do Executivo das necessidades primárias a serem realizadas por este governo,
naquela região.

REQUERIMENTO Nº 844/2020 - Marcos Rezende
Solicitando ao Prefeito Municipal de Marília – Daniel Alonso para que realize estudos de promover ações
ligadas à valorização da vida, depressão, auto-conhecimento, voluntariado, solidão, angústia, desequilíbrio
emocional e prevenção do suicídio, com o intuito de conscientizar a população e fortalecer o movimento de
valorização a vida e prevenção ao suicídio:, tais como: a construção de uma “Sala Amarela” que ofereça
atendimento presencial com psicólogos e em funcionamento 24 horas; a melhoria da segurança dos
pontilhões da cidade e ainda, a realização de ações educativas e preventivas.

REQUERIMENTO Nº 845/2020 - Marcos Rezende
Solicitando ao Senhor Prefeito Municipal de Marília – Daniel Alonso, ao Secretário Municipal de Planejamento
Urbano – José Antônio de Almeida e ao Secretário Municipal da Saúde – Cássio Luiz Pinto Junior, informarem
da possibilidade de realizar uma completa reforma e ampliação na estrutura da UBS Alto Cafezal “Dr.
Francisco Nicolau Salum”; bem como, proceder à compra de materiais de consumo e permanente.

REQUERIMENTO Nº 846/2020 - Marcos Rezende
Moção de Repúdio a empresa Expresso de Prata e à ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres,
tendo em vista as recentes ações e o embate que vem sendo travado pela empresa para preservar o
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monopólio econômico sob as linhas de ônibus estaduais que operam nas cidades da região e nas linhas de
Marília a São Paulo; conforme exposto abaixo.

REQUERIMENTO Nº 742/2020 - Mário Coraíni Júnior
Solicitando ao Diretor da EMDURB, após os pertinentes contatos com o competente setor, informar a esta
Casa de Leis sobre a possibilidade de se proceder à instalação de “SEMÁFOROS”, que se fazem necessários
no entroncamento entre a Rua Navarro de Andrade com a Rua Santa Helena, no bairro Jardim Bairro
Cascata, auxiliando os veículos a fazerem a travessia em segurança. A falta destes dispositivos que tanto
contribuem para a organização do tráfego tem causado sérios transtornos aos motoristas, gerando risco de
acidentes automobilísticos, principalmente em horários de maior fluxo de veículos.

REQUERIMENTO Nº 829/2020 - Delegado Wilson Damasceno
Solicitando ao Prefeito Municipal Daniel Alonso e ao Diretor Presidente da EMDURB – Empresa de
Mobilidade Urbana de Marília, informarem a esta Casa de Leis quanto à possibilidade da implantação e
construção de dispositivos de segurança viária na Rua 21 de Abril, precisamente defronte a saída/entrada de
pacientes da Ortopedia, da Santa Casa de Misericórdia de Marília.

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

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

REQUERIMENTO Nº 876/2020 - Evandro Galete
Solicitando ao Prefeito Municipal – Sr. Daniel Alonso, após contatar o setor competente informar da
possibilidade de desenvolver estudos para implantar ‘Usina de valorização de Resíduos Sólidos urbanos’ nos
mesmos moldes da cidade de Salto, projeto diferenciado assemelha com países da Europa e Japão; projeto
concretizado por meio Parceria Público Privado e que consiste no tratamento mecânico dos resíduos de modo
a possibilitar a separação dos materiais orgânicos e recicláveis desprezados na coleta. o resultado é garantir
que somente o rejeito vá para o aterro sanitário, como bem disciplina a Política Nacional de Resíduos Sólidos
(PNRS). Precisamos explorar todo potencial de riqueza existente neste material, posto que as usinas
aumentam a vida útil dos aterros e beneficiam toda região na geração de emprego e renda.

REQUERIMENTO Nº 875/2020 - João do Bar
Solicitando ao Prefeito Municipal – Sr. Daniel Alonso, após contatos com o setor competente informar a esta
Casa de leis, sobre a possibilidade de realizar estudos que visem a implantação de duas ‘LOMBADAS’
necessárias na Rua Hermes da Fonseca em frente ao nº 2137 e a outra, em frente ao nº 2301 - Bairro
Palmital; haja vista o grande fluxo de veículos pelo local principalmente nos horários de ‘pico’; situação que
vem colocando a vida dos pedestres, ciclistas e motoristas em risco. Buscamos atender a vários pedidos dos
moradores daquela região.

REQUERIMENTO Nº 824/2020 - Albuquerque
Solicitando ao Sr. Prefeito Municipal – Daniel Alonso informar a esta Casa, após desenvolvimento de estudos,
sobre a possibilidade de se providenciar a construção e implantação de uma "academia ao ar livre", com todos
aparelhos apropriados e necessários para atividades físicas, em área pública localizada na Rua Drº Calim
Gardial entre a Rua Dos Bagres e Rua Luiz Gabaldi, - no bairro Jardim Reviera, atendendo antiga
reivindicação dos munícipes daquela região e proporcionar aos moradores uma qualidade de vida saudável
através das atividades físicas e a convivência entre as pessoas da própria comunidade, que aguardam pela
implantação desse importante projeto na zona norte de nossa cidade. Ainda, solicito que tal benfeitoria seja
estendida a todos os locais de nosso município que possuam áreas na mesma situação.
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REQUERIMENTO Nº 874/2020 - José Luiz Queiroz
Solicitando ao Prefeito Municipal, Sr. Daniel Alonso, após consulta ao setor competente, informar a viabilidade
da realização de estudos visando a implantação de um Ecoponto no interior do "Centro Comunitário Novo
Horizonte", entrada pela Rua Clara Nunes (Bairro Novo Horizonte); uma vez que este é um pedido da própria
população que mora na região. Por se tratar de um importante equipamento público de proteção ao meio
ambiente, a instalação de um ‘Ecoponto’ neste local é essencial para os moradores da região, os quais sofrem
com a falta de opção para o descarte de materiais inservíveis.

REQUERIMENTO Nº 862/2020 - Luiz Eduardo Nardi
Solicitando ao Prefeito Municipal - Sr. Daniel Alonso, o encaminhamento de informações a esta Casa, bem
como, das cópias de todos os empenhos de locação de mesas e cadeiras e tendas, que compreendam o
período de 01/01/2016 a 12/08/2020. Ainda, sejam remetidas cópias das notas fiscais e devidos processos de
licitação, com enumeração detalhada dos eventos que foram atendidos pela Prefeitura e suas Secretarias
municipais, contendo: dias de locação, datas e horas dos eventos e respectivos endereços, bem como,
especificar quantidades de mesas, cadeiras e tendas alvo desses contratos, mencionando os
correspondentes valores e nomes das empresas que forneceram tais materiais para a prefeitura neste
período. Solicitamos também, informar se os eventos eram de interesse público e quais seriam os objetivos
da administração pública.

REQUERIMENTO Nº 873/2020 - Marcos Custódio
Solicitando ao Diretor-Presidente da EMDURB - Empresa Municipal de Mobilidade Urbana de Marília informar
a esta Casa sobre possibilidade de estabelecer ‘sentido único’ na Rua Nossa Senhora de Fátima, vindo da
Rodovia em direção a Avenida Santa Antônio; onde se localiza o Colégio Assembleiano; como já ocorre nas
vias dos principais centros educacionais do município de Marília. O 'sentido mão-dupla' não é suportado mais
pela via em questão, encontrando-se sobrecarregado, em virtude da quantidade de veículos envolvidos
diretamente com transporte, embarque e desembarque dos alunos.

REQUERIMENTO Nº 795/2020 - Mário Coraíni Júnior
Solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, juntamente aos órgãos competentes informarem a possibilidade de se
envidar esforços no sentido de providenciar a urgente a instalação de lixeiras em toda a extensão da Radial
Leste, também conhecida como Av. Cascata; bem como a instalação de placas que contribuam para a
‘melhor educação ambiental’ dos seus frequentadores e a destinação correta do lixo. Solicito ainda que, sejam
providenciados mais bancos para a praça da rotatória existente na referida via, que já se tornou área de lazer
para muitas famílias marilienses e que buscam maior conforto no momento em que levam os filhos para
brincar no parquinho que se encontra instalado na praça.

REQUERIMENTO Nº 796/2020 - Professora Daniela
Solicitando ao Prefeito - Sr. Daniel Alonso e ao Secretário Municipal da Saúde - Sr. Cássio Luiz Pinto Junior,
informações de quando se dará a retomada dos atendimentos dos ambulatórios de especialidades médicas,
tais como: oftalmologia, cardiologia, ortopedia, gastroenterologia e outras, que estão parados desde o início
da pandemia, trazendo assim transtornos à população que depende dos convênios do município através do
SUS - Sistema Único da Saúde.

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

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

REQUERIMENTO Nº 877/2020 - Evandro Galete
Solicitando ao Prefeito municipal – Sr. Daniel Alonso informar a esta edilidade para quando está previsto o
retorno das cirurgias eletivas e exames de especialidades, uma vez que passamos para a ‘fase amarela’ dos
27/09/2020
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níveis de abertura econômica regulada para controle da pandemia do coronavírus. Acreditamos que, é
possibilitado o retorno das cirurgias que estão acumuladas; alguns pacientes estão sofrendo com dor e outros
estão diminuindo suas chances de sucesso no tratamento pelo adiamento. As diversas entidades da saúde
devem se preocupar com esse grupo e considerar um planejamento adequado ao tratamento destes
pacientes; em especial com aquelas patologias cujo atraso do tratamento resulta em piores resultados, pois
isso não só aumenta as complicações dos doentes, como também, gera uma sobrecarga ainda maior ao
sistema de saúde.

REQUERIMENTO Nº 879/2020 - João do Bar
Solicitando ao Sr. Prefeito Municipal - Daniel Alonso após contatos com a Secretário de Obras Públicas Sr.
Hélcio do Carmo, informar a esta Casa de leis sobre a possibilidade de executar a construção de um
‘SARJETÃO’, necessário na Rua Izauro Pigozzi, nº 206, esquina com a Rua Luiz Ramella - bairro jardim
Bandeirantes, na Zona Oeste; haja vista as reivindicações dos moradores daquela região, que sofrem com os
problemas causados pela falta de escoamento da água pluviais. Tais obras objetivam proporcionar a melhor
qualidade de vida aos moradores daquela região.

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

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

REQUERIMENTO Nº 884/2020 - Marcos Custódio
Solicitando ao Prefeito Municipal, após contatos com o setor competente, informar sobre a possibilidade de se
providenciar, com máxima urgência, a construção de uma ‘lombada ou lombofaixa’, e/ou dispositivo que for
apropriado para o local na Rua América, próximo ao número 383, Bairro Palmital; haja vista que o local se
tornou um corredor viário de muito movimento; tendo os veículos transitado por ali em alta velocidade, e não
ha sequer a existência de dispositivos que indiquem aos condutores para reduzirem a velocidade, Desta
forma, existe grande dificuldade da travessia de pedestres, principalmente defronte Igreja Evangélica
Assembleia de Deus, próxima ao local, o que causa muitos transtornos para os membros e munícipes
residentes nas imediações.

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

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

REQUERIMENTO Nº 882/2020 - Delegado Wilson Damasceno
Solicitando ao Prefeito Municipal de Marília - Daniel Alonso, o encaminhamento no prazo de 15 dias, nos
termos da Lei Orgânica Artigo 16, Inciso XXII,c.c. Artigo 68, Inciso VIII, e de acordo com o disposto na Lei nº
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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 864/2020 - Albuquerque
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
proceder à construção de uma rotatória na Avenida Alcebíades Spadoto, confluência com Rua Sylvia
Mestriner Ambrósio - no Conjunto Residencial Alcir Raineri, promovendo melhorias no sistema viário,
proporcionando maior segurança aos pedestres e condutores que transitam pelo trecho. O local possui um
grande fluxo de veículos que trafegam em alta velocidade e o mesmo não dispõe da sinalização adequada
para conter o excesso de velocidade.

Marcos Rezende
Presidente

27/09/2020

Página 14
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

