Câmara Municipal de Marília
Estado de São Paulo

7ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 20ª LEGISLATURA, EM 21 DE MARÇO DE 2022
(Pauta das Matérias do Expediente)

INDICAÇÕES
INDICAÇÃO Nº 317/2022 - Professora Daniela
Sugerindo à EMDURB que realize a implantação de um redutor de velocidade do tipo 'lombada' na Rua Das
Margaridas, próximo ao nº 312, no Bairro Jardim Marília; haja vista a velocidade acima do permitido por lei
que muitos motoristas desenvolvem ao trafegarem pela via pública, colocando em risco a vida dos moradores
daquela região.

INDICAÇÃO Nº 318/2022 - Marcos Custódio
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos/manutenção na Rua Alcides Nunes, nº 560,
Jardim Damasco; haja vista a existência de diversos buracos no local, causando transtornos aos munícipes
da região.

INDICAÇÃO Nº 319/2022 - Marcos Custódio
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos/manutenção na Rua Alexandre Chaia, nº 630,
no Bairro Jardim Esplanada; haja vista as péssimas condições em que se encontra o piso asfáltico no local,
com buracos, causando transtornos aos munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 320/2022 - Marcos Custódio
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos/manutenção no início da Rua Piratininga, nº 140
- centro; haja vista neste local haver muitos buracos, causando sérios transtornos aos munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 321/2022 - Marcos Custódio
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos/manutenção da Rua Marly Canto de Godoy
Pereira, nº 39 - Bairro Pedro Matheus; haja vista o péssimo estado de conservação em que se encontra o piso
asfáltico, com muitos buracos, causando transtornos aos munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 322/2022 - Marcos Custódio
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos/manutenção em toda a extensão da Rua
Hermelindo de Conti, no Bairro Antenor Barion; haja vista a existência de muitos buracos no local, situação
que traz transtornos aos munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 323/2022 - Marcos Custódio
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos/manutenção da Rua São José, nº 330, no Bairro
Jardim Hermínio Firmino Pollon; haja vista a existência de muitos buracos, situação que causa transtornos
aos munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 324/2022 - Júnior Moraes
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Rafael Otaiano, próximo ao nº 214, no
Bairro Fragata; haja vista a existência de buracos no local, situação que causa transtornos aos motoristas que
por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 325/2022 - Vânia Ramos
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos em toda a extensão da Avenida Eugênio
Coneglian - Bairro Distrito Industrial; haja vista o péssimo estado de conservação em que se encontra o piso
asfáltico da via pública, com diversos buracos, situação que causa danos aos veículos e risco iminente de
acidentes.

INDICAÇÃO Nº 326/2022 - Vânia Ramos
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos, em toda a extensão da Rua Moacir Simões, no
Bairro Distrito Industrial; haja vista o péssimo estado de conservação em que se encontra o piso asfáltico da
via pública, com diversos buracos, situação que causa danos aos veículos e risco iminente de acidentes.

INDICAÇÃO Nº 327/2022 - Júnior Moraes
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Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Dona Maria Feres, nas proximidades
dos números 48 e 282, no Bairro Fragata; haja vista o péssimo estado de conservação em que se encontra o
piso asfáltico no local, com buracos, causando transtornos aos motoristas que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 328/2022 - Júnior Moraes
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Marrey Júnior, esquina com a Rua
Setembrino Cardoso Maciel, no Bairro Fragata; haja vista o péssimo estado de conservação em que se
encontra o piso asfáltico no local, com buracos, causando transtornos aos motoristas que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 329/2022 - Júnior Moraes
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua José Augusto de Araújo, em toda a sua
extensão, no Bairro Fragata; haja vista o péssimo estado de conservação em que se encontra o piso asfáltico
da via pública, com diversos buracos, causando transtornos aos motoristas que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 330/2022 - Júnior Moraes
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos/manutenção na Rua Waldemar Ribeiro, nº 56,
no Bairro Edson Jorge Júnior; haja vista a existência de buracos no local, situação que causa sérios
transtornos aos munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 331/2022 - Vânia Ramos
Sugerindo ao Prefeito Municipal de Marília - Sr. Daniel Alonso através do setor competente que realize os
reparos e manutenção do passeio público da Avenida Cascata; haja vista o péssimo estado de conservação
em que se encontra, danificado, prejudicando o tráfego de pedestres.

INDICAÇÃO Nº 332/2022 - Danilo da Saúde
Sugerindo ao DAEM providências para realizar os reparos na rede de água devido ao vazamento existente na
Rua Roger Willians Lane Batel, próximo ao nº 130, no Bairro Jardim David Leuder Pereira Alves; haja vista o
desperdício de água há vários dias, atendendo aos pedidos dos moradores da região.

INDICAÇÃO Nº 333/2022 - Professora Daniela
Sugerindo à CODEMAR que proceda à operação tapa buracos na Avenida João Barcelon, próximo ao nº 812,
no Bairro Parque Residencial Santa Gertrudes; haja vista a existência de vários buracos no local, situação
que vem causando sérios transtornos aos munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 334/2022 - Vânia Ramos
Sugerindo ao Prefeito Municipal de Marília - Sr. Daneil Alonso, através do setor competente, envidar esforços
para a limpeza do passeio público e terreno próximo ao pontilhão da Rua Paraná, no Bairro Marília; haja vista
o mato alto no local, impedindo a passagem de pedestres pela calçada, além disso, favorece o surgimento de
insetos e animais peçonhentos.

INDICAÇÃO Nº 335/2022 - Vânia Ramos
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos, em toda a extensão da Rua Maria do Rosário
Antico, no Bairro Jardim Verona; haja vista o péssimo estado de conservação em que se encontra o piso
asfáltico da via pública, com diversos buracos, prejudicando o tráfego normal de veículos no local.

INDICAÇÃO Nº 336/2022 - Professora Daniela
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar à competente Secretaria que efetue a capinação e limpeza em
toda a extensão da UBS - Alto Cafezal - Unidade Básica de Saúde, localizada na Rua Paes Leme, nº 850, no
Bairro Alto Cafezal; tendo em vista o surgimento, com frequência, de animais peçonhentos, colocando em
risco a vida dos moradores e funcionários da Unidade, atendendo aos inúmeros pedidos dos munícipes que
frequentam o local.

INDICAÇÃO Nº 337/2022 - Professora Daniela
Sugerindo ao DAEM que realize a reposição da camada asfáltica da Rua Mato Grosso, altura do nº 549, no
Bairro Banzato, em abertura efetuada pela Autarquia para sanar vazamentos na rede de água; tendo em vista
os transtornos que vêm causando aos moradores e motoristas que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 338/2022 - Professora Daniela
Sugerindo ao DAEM que realize os reparos em vazamento existente na rede de água da Rua Sylvia Mestriner
Ambrózio, altura do nº 455, no Bairro Conjunto Residencial Alcir Raineri; haja vista os transtornos que vêm
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causando aos moradores e a todos que por ali transitam.

INDICAÇÃO Nº 339/2022 - Luiz Eduardo Nardi
Sugerindo à CODEMAR que proceda à operação tapa buracos, na Rua Japão, defronte ao nº 333, no Bairro
Jóquei Clube; uma vez o mau estado de conservação em que se encontra o piso asfáltico no local, com um
buraco enorme, situação que causa danos aos veículos e risco iminente de acidentes.

INDICAÇÃO Nº 340/2022 - Rogerinho
Sugerindo ao DAEM que realize a reposição da camada asfáltica na Rua Comendador Christiano Altenfelder
e Silva, altura do nº 298, no Bairro Parque dos Ipês, em abertura efetuada pela Autarquia para sanar
vazamentos na rede de água; haja vista os transtornos que vêm causando aos munícipes que residem e
frequentam a localidade.

INDICAÇÃO Nº 341/2022 - Rogerinho
Sugerindo ao DAEM que realize os reparos na rede de água, em vazamento existente na Rua Maria Martha
Argollo Ferrão, altura do nº 366, no Bairro Jardim Maria Martha; haja vista o buraco de grande proporção, em
decorrência do referido vazamento, causando sérios transtornos à população e riscos de acidentes de
trânsito.

INDICAÇÃO Nº 342/2022 - Professora Daniela
Sugerindo à CODEMAR que proceda à operação tapa buracos na Avenida José Jorente, próximo ao nº 51,
defronte à EMEFEI 'Roberto Caetano Cimino', no Bairro Conjunto Residencial Alcir Raineri; haja vista a
existência de vários buracos no local, situação que vem causando sérios transtornos aos munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 343/2022 - Rogerinho
Sugerindo à EMDURB que realize a instalação de um redutor de velocidade do tipo 'lombada' na Avenida
Reverendo Álvaro Simões, altura do nº 1498, no Bairro Parque São Jorge; haja vista que no local existe uma
escola de ensino fundamental e médio, com a frequência de muitas crianças e adolescentes, sendo que
muitos motoristas trafegam em velocidade acima do permitido por lei, ocasionando sérios riscos de
atropelamentos e acidentes de trânsito.

INDICAÇÃO Nº 344/2022 - Rogerinho
Sugerindo ao Prefeito Municipal através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Limpeza Pública,
proceder com a capinação e limpeza do terreno localizado na Rua Adolfo Luiz Viana, altura do nº 29, no
Bairro Jardim Continental; haja vista que a vegetação se encontra muito alta e com grande quantidade de
entulhos, ocasionando o aparecimento de insetos e animais peçonhentos.

INDICAÇÃO Nº 345/2022 - Luiz Eduardo Nardi
Sugerindo ao Prefeito Municipal através da secretaria competente que proceda com a poda de duas enormes
árvores existentes na Rua José Cândido Alves, defronte ao nº 70, onde há uma chácara, no Bairro Jardim
Esplanada; haja vista que as mesmas se encontram muito altas e irregulares, tornando o local escuro e
úmido, causando sérios transtornos aos moradores vizinhos.

INDICAÇÃO Nº 346/2022 - Luiz Eduardo Nardi
Sugerindo ao Prefeito Municipal de Marília - Sr. Daniel Alonso através do setor competente que realize a
capinação, limpeza e o recolhimento de resíduos de diversas naturezas no entorno da EMEI 'Monteiro
Lobato', localizada na Avenida Sargento Ananias de Oliveira, no Bairro Cascata; haja vista o mato alto e muita
sujeira no local.

INDICAÇÃO Nº 347/2022 - Evandro Galete
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente que efetue a limpeza da praça existente na
Avenida Monte Carmelo, no Bairro Cascata; haja vista o mato alto, prejudicando o aspecto paisagístico do
local e favorecendo o surgimento de insetos e animais peçonhentos.

INDICAÇÃO Nº 348/2022 - Evandro Galete
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente que efetue a limpeza na Rua Álvaro Gradim,
no Bairro Parque das Vivendas, com a Rua Dr. Mário de Araújo Coriolano, no Bairro Jardim Universitário,
onde há uma passagem, com mato muito alto, trazendo insegurança às crianças assistidas pela entidade
'Projeto Semear', que por ali atravessam.

16/05/2022

Página 3
Rua Bandeirantes, 25 - Centro - CEP 17501-090 - Marília SP Tel: (14) 2105-2000
https://www.marilia.sp.leg.br - E-mail: camara@camar.sp.gov.br

Câmara Municipal de Marília
Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 349/2022 - Rogerinho
Sugerindo ao Prefeito Municipal através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Limpeza Pública, que
realize a limpeza e capinação na praça localizada nas confluências entre as Ruas Paulino da Silva
Lavandeira, José Augusto de Araújo e Comendador Fragata; haja vista a grande quantidade de lixo
depositado no local, além do mato alto, contribuindo para o aparecimento de insetos e animais peçonhentos.

INDICAÇÃO Nº 350/2022 - Dr. Elio Ajeka
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Avenida Dr. Hércules Galletti, próximo ao
empreendimento 'Marrocos', no Bairro Jardim Califórnia; haja vista a existência de buracos, situação que
causa transtornos aos motoristas que por ali trafegam devido à precariedade da via pública, levando-se em
conta que na região há por volta de 1780 apartamentos, havendo um grande número de moradores que
utilizam a mesma.

INDICAÇÃO Nº 351/2022 - Dr. Elio Ajeka
Sugerindo à EMDURB que realize a instalação de um redutor de velocidade do tipo 'lombada' na Rua 7 de
Setembro, próximo ao nº 765, no Bairro Alto Cafezal; haja vista que muitos motoristas desenvolvem
velocidade acima do permitido por lei, favorecendo a ocorrência de acidentes.

INDICAÇÃO Nº 352/2022 - Danilo da Saúde
Sugerindo à CODEMAR, providências urgentes, para realizar a manutenção da camada asfáltica na Rua
Humberto Molica, próximo ao nº 283, no Bairro Jardim Teotônio Vilela; tendo em vista a existência de buraco
no local, causando transtornos e impedindo o tráfego de veículos, de forma segura, colocando em risco a
integridade física, e consequentemente, elevando a possibilidade de acidentes.

INDICAÇÃO Nº 353/2022 - Dr. Elio Ajeka
Sugerindo à EMDURB que proceda com a mudança para sentido único de direção de trânsito a Rua Maria
Glória de Campos, de forma que o fluxo seja apenas em direção à Rua Brígido Hilário Rafael Lopes Saes, no
Bairro Núcleo Habitacional Dr. Fernando Mauro Pires Rocha; haja vista que a facilidade de deslocamento dos
veículos e a mobilidade urbana da região estão prejudicadas por conta do atual sentido da via pública.

INDICAÇÃO Nº 354/2022 - Dr. Elio Ajeka
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Laudelino Gonçalves de Andrade, em
toda a sua extensão, no Bairro Núcleo Habitacional Helena Bernardes; haja vista a existência de vários
buracos, situação que causa transtornos aos motoristas que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 355/2022 - Dr. Elio Ajeka
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente que efetue a substituição das lâmpadas dos
postes de iluminação pública, por outras de 'LED', em toda a extensão da Rua Laudelino Gonçalves de
Andrade, no Bairro Núcleo Habitacional Helena Bernardes; haja vista que muitas se encontram queimadas,
colocando em risco a segurança dos moradores da região, em decorrência da falta de iluminação adequada.

INDICAÇÃO Nº 356/2022 - Dr. Elio Ajeka
Sugerindo ao Prefeito Municipal através da Secretaria competente que realize os reparos na camada
asfáltica, visando melhorias quanto ao escoamento correto de águas pluviais na Rua Guia Lopes, mais
precisamente no trecho que compreende o quarteirão entre as Ruas Jerusalém e Humaitá, no Bairro Vila
Altaneira; haja vista que em períodos de chuvas, a referida via fica com acúmulo excessivo de água, pois não
há o devido escoamento.

INDICAÇÃO Nº 357/2022 - Eduardo Nascimento
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua América, altura dos números 102 e 118,
no Bairro Palmital; haja vista o péssimo estado de conservação em que se encontra o piso asfáltico, com
buracos, causando transtornos e risco iminente de acidentes aos moradores da região.

INDICAÇÃO Nº 358/2022 - Eduardo Nascimento
Sugerindo ao DAEM que realize a reposição da camada asfáltica na Rua 9 de Julho, altura do nº 1397 centro, em abertura efetuada pela Autarquia para sanar possíveis vazamentos na rede de água; haja vista
que a referida via possui fluxo intenso e contínuo de veículos, o que prejudica o bom andamento do trânsito,
além dos riscos de acidentes.

16/05/2022

Página 4
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

INDICAÇÃO Nº 359/2022 - Eduardo Nascimento
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos no entroncamento da Avenida Saudade, altura
do nº 940, com a saída para Rodovia SP-294, essa rampa serve de acesso para vários moradores de
condomínios dos bairros: Jardim flamingo e Jardim Morumbi. Ressaltamos que o péssimo estado de
conservação em que se encontra o piso asfáltico gera riscos elevados de acidentes.

INDICAÇÃO Nº 360/2022 - Eduardo Nascimento
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Pedro Felisberto, altura do nº 104, no
Bairro Jardim Tropical; haja vista que o péssimo estado de conservação em que se encontra o piso asfáltico
no local, com buracos, tem causado transtornos aos moradores da região.

INDICAÇÃO Nº 361/2022 - Eduardo Nascimento
Sugerindo à CODEMAR que realize o recapeamento do asfalto na Rua Aparício Castilho Menegucci, em toda
a sua extensão, no Bairro Jardim Flamingo; haja vista as péssimas condições em que se encontra o piso
asfáltico, repleto de buracos e desnivelado, favorecendo sérios riscos de acidentes.

INDICAÇÃO Nº 362/2022 - Eduardo Nascimento
Sugerindo ao Prefeito Municipal de Marília - Sr. Daniel Alonso, por meio do setor competente que realize os
reparos na sarjeta e parte da camada asfáltica na Avenida Nelson Spielmann, altura do nº 1168, no Bairro
Palmital; haja vista que a calçada se encontra danificada, impedindo que pedestres trafeguem com
segurança.

INDICAÇÃO Nº 363/2022 - Danilo da Saúde
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente, providências urgentes, para a execução de
capinação, limpeza e o recolhimento de resíduos de diversas naturezas no Poliesportivo Octávio Barreto
Prado - "Tatá", no Bairro Núcleo Habitacional Nova Marília; tendo em vista as diversas reclamações por parte
da população, relatando a situação precária em que se encontra o local, colocando em risco a saúde dos
moradores daquela região devido ao surgimento de insetos e animais peçonhentos.

INDICAÇÃO Nº 364/2022 - Danilo da Saúde
Sugerindo à CODEMAR providências para realizar os reparos na camada asfáltica da Rua 15 de Novembro,
próximo ao nº 1771, no Bairro Alto Cafezal; tendo em vista a existência de um recorte no asfalto, de grande
dimensão, que está causando transtornos e oferecendo riscos de acidentes a todos que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 365/2022 - Danilo da Saúde
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente providências em relação à capinação e
limpeza da rotatória, localizada na Avenida Alfeu Cézar Pedrosa, confluência com a Rua Oscar Leopoldino da
Silva, no Bairro Fragata; tendo em vista as péssimas condições de conservação, atendendo a reivindicação
dos moradores da região.

INDICAÇÃO Nº 366/2022 - Danilo da Saúde
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente providências em relação a capinação e
limpeza da área localizada às margens da Rua Teodoto Nogueira, no Bairro Jardim São Geraldo; tendo em
vista as péssimas condições de conservação em que se encontra o local, atendendo as reivindicações dos
moradores da região.

INDICAÇÃO Nº 367/2022 - Rogerinho
Sugerindo ao Prefeito Municipal através da Secretaria Municipal de Obras Públicas, conjuntamente com a
Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude, que realizem a manutenção e implantação de
benfeitorias; bem como, a substituição das lâmpadas de iluminação que se encontram queimadas, no Estádio
Varzeano 'Professor Nelson Cabrini', popularmente conhecido como 'Mineirão', localizado no Bairro Palmital
Prolongamento; haja vista as dificuldades que os atletas de nosso município encontram para a prática
esportiva no local.

INDICAÇÃO Nº 368/2022 - Evandro Galete
Sugerindo ao Prefeito Municipal através do setor competente que realize a poda das árvores existentes na
praça da Rua Nelson Grassi, confluência com as Ruas Inez Cintra e Dulce de Abreu Colombera, no Bairro
Parque Residencial Santa Gertrudes; haja vista que as mesmas se encontram com suas copas muito
fechadas e irregulares.
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INDICAÇÃO Nº 369/2022 - Agente Federal Junior Féfin
Sugerindo ao Prefeito Municipal através da Secretaria Municipal de Obras e Secretaria de Meio Ambiente e
Limpeza Pública, estudos para a realização do cadastro na Campanha “Cidade Limpa”, em parceria com a TV
TEM, para recolher todo tipo de inservível, exceto galhos e entulhos de construção; haja vista que desde a
pandemia até a presente data não houve mais nenhuma “semana da faxina”.

REQUERIMENTOS QUE INDEPENDEM DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
REQUERIMENTO Nº 349/2022 - Evandro Galete
Votos de profundo pesar pelo falecimento do estimado amigo Sr. Orlando Fernandes, aos 66 anos de idade,
ocorrido no último dia 16 de março, em nossa cidade. Externamos nossos sentimentos aos familiares e
amigos.

REQUERIMENTO Nº 350/2022 - Luiz Eduardo Nardi
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada Sra. Helena Ferreira de Oliveira, aos 69 anos de idade,
ocorrido no último dia 15 de março em nossa cidade. Nossos mais sinceros sentimentos aos familiares e
amigos.

REQUERIMENTO Nº 351/2022 - Marcos Custódio
Votos de profundo pesar pelo falecimento do jovem MATHEUS CHAMMA, aos 30 anos de idade, ocorrido no
último dia 14 de março, em nossa cidade. Nossos mais sinceros sentimentos aos familiares e amigos.

REQUERIMENTOS SUJEITOS A VOTAÇÃO
REQUERIMENTO Nº 355/2022 - Eduardo Nascimento
Votos de congratulações à fisioterapeuta Marcela Candido Lopes Poli que atua e atuou na linha de frente do
combate ao Covid19 no Hospital Beneficente Unimar e no Hospital Materno Infantil. Ressaltamos que temos
muito orgulho e somos muito gratos a cada profissional da saúde que desenvolveu seu trabalho com
dedicação para salvar vidas, promover a ciência e garantir o direito a um bom atendimento para todos os
pacientes. Parabéns, em especial a fisioterapeuta Marcela, que doou seu tempo sendo linha de frente do
combate ao covid nas UTIS do Hospital Materno Infantil e no Hospital Beneficente Unimar como fisioterapeuta
intensivista; sempre com total comprometimento com a vida de cada paciente. Gratidão e essa honraria é
uma forma de reconhecer o trabalho da fisioterapeuta durante a pandemia.

REQUERIMENTO Nº 325/2022 - Marcos Custódio
Votos de congratulações ao Reverendo e professor de Teologia - Osni Ferreira Benedito e sua esposa
Pastora Lislian Benincasa Maciel Benedito, em reconhecimento pelo valoroso trabalho que vem
desenvolvendo há 01 ano na Igreja ‘Comunidade Apostólica Triunfar’, extensivos a todos os membros do
abençoado templo, situado na Avenida Luzia dos Santos Alves, nº 210 – Altos do Palmital. Nossas
homenagens pelo cuidado, zelo e amor com que tem servido à Igreja, sempre se dedicando para que a graça
se torne realidade no resgate de vidas. Receba nossas considerações. Parabéns e que Deus o abençoe!

REQUERIMENTO Nº 345/2022 - Professora Daniela
Votos de congratulações para com a empresa “Supermercado do Alemão”, em nome de sua proprietária Sra.
Edineuza Aparecida Ferreira, extensivos a todos os seus colaboradores, que há mais de 15 anos vem
atuando com excelência no ramo, oferecendo aos seus clientes e amigos variedades de produtos alimentícios
de primeiríssima qualidade, contando com dedicada atenção à higiene e profissionalismo, além da simpatia
de seus colaboradores. O supermercado está localizado à Rua Francisco Trentini, n.º 175 - Jardim Teotônio
Vilela. Nosso reconhecimento e os mais sinceros votos de sucesso e prosperidade. Parabéns!

REQUERIMENTO Nº 356/2022 - Eduardo Nascimento
Votos de congratulações ao Maestro Otávio Caprioli – em reconhecimento pelo relevante projeto de
musicalização realizado para os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo do CRAS
(Centro de Referência de Assistência Social) Teotônio Vilela. O maestro ministra aulas de musicalização às
crianças atendidas pelo CRAS. Parabéns por investir na arte, na música e nas crianças. Parabéns por fazer a
diferença em nossa cidade. Votos de contínuo sucesso!

REQUERIMENTO Nº 347/2022 - Marcos Custódio
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Votos de congratulações ao Pastor – Carlos Roberto Gomes e sua esposa Pastora Roseli Dias Guimarães
Gomes, em reconhecimento pelo valoroso trabalho que vem desenvolvendo há 7 anos na Igreja Assembleia
de Deus Missões, extensivos a todos os membros do abençoado templo, situada na Rua Thomaz Alcalde, nº
978 – Bairro - JK. Nosso reconhecimento pelo cuidado, zelo e amor com que tem servido à Igreja, sempre se
dedicando para que a graça se torne realidade no resgate de vidas. Receba nossas considerações. Parabéns
e que Deus o abençoe!

REQUERIMENTOS SUJEITOS A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
REQUERIMENTO Nº 229/2022 - Agente Federal Junior Féfin
Solicitando ao Prefeito Municipal - Sr. Daniel Alonso e ao Presidente da EMDURB - Valdeci Fogaça, dentro do
prazo regimental de 15 dias, sob pena de responsabilidade, de acordo com o Art. 16, XXII - da Lei Orgânica
do Município, que divulguem e levem ao conhecimento da população, bem como, da própria concessionária
RIZZO PARKING que a Lei nº 8240/2018 (Sistema de Zona Azul) foi alterada e não mais exige a rotatividade
obrigatória do sistema, através do site da prefeitura e dos canais de mídias que são usados para divulgar
informativos da Prefeitura.

REQUERIMENTO Nº 293/2022 - Danilo da Saúde
Solicitando ao Deputado Estadual Vinícius Camarinha - líder de Governo na Assembleia Legislativa de São
Paulo, interceder junto ao Governador do Estado de São Paulo e em conjunto com a Secretaria de Educação
do Estado para envidarem esforços com a finalidade da implantação de uma “Nova Escola Estadual” na
região norte de nosso município, com capacidade para atender os alunos que residem nos bairros Jardim
Maracá, Trieste Cavichiolli e Distrito de Padre Nóbrega. Não distante de outras necessidades, é
imprescindível a realização de uma grande frente de trabalho para que tenhamos condições de implantar uma
nova unidade escolar na região norte da cidade. Por fim, a solicitação é no sentido de atender aos milhares de
pedidos da nossa população que estão passando por dificuldades em ter acesso à rede de ensino em
unidade escolar próximo ao de sua residência, assim minimizando o transtorno de ter que se deslocar por
longos trajetos para poderem estudar.

REQUERIMENTO Nº 278/2022 - Eduardo Nascimento
Solicitando à Prefeitura de Marília por meio do setor competente e no prazo regimental de 15 dias, consoante
o artigo 16, XXII, da Lei Orgânica do Município, enviar a esta Casa, CÓPIAS DO ALVARÁ do evento
envolvendo blocos de carnavais – “#vaiterbloquinhosimmmm” - realizado nos dias 05 e 06 de março, da
13h00 às 0h00, no Estádio Varzeano Pedro Rojo Sola. Importante destacar que, no dia 05 de março – em
anúncio publicitário nas redes sociais da EVM Eventos Marília – houve a apresentação do “Bloco vai sentar” e
no dia 06 de março se apresentou o “Bloco Cheirinho de Sucesso”. Os moradores da região relataram que o
excesso de barulho perturbou o sossego do bairro; haja vista que, os blocos carnavalescos foram puxados
por um Trio Elétrico de muita potência sonora. Diante disso, reiteramos a solicitação do envio de cópias do
alvará de funcionamento do evento.

REQUERIMENTO Nº 307/2022 - Rogerinho
Solicitando ao Prefeito municipal – Sr. Daniel Alonso, conjuntamente com o Secretário da Saúde Sr. Cássio
Luiz Pinto Junior, informarem a esta Casa de Leis, dentro do prazo regimental, sobre a viabilidade de se
proceder com a reforma e manutenção da USF ‘Aniz Badra’, que se encontra com as paredes apresentando
grandes rachaduras, janelas e portas danificadas, eletrodomésticos em mau estado de conservação, sendo
que, os refrigeradores estão há aproximadamente dois anos sem funcionamento, causando prejuízo à
qualidade dos serviços básicos de saúde prestados à população que utiliza de mencionada unidade de saúde.

REQUERIMENTO Nº 219/2022 - Professora Daniela
Solicitando ao Prefeito Municipal – Sr. Daniel Alonso, após contatar os setores competentes, informar da
possibilidade de envidar os esforços necessários para que se estabeleça contato com as diversas instituições
bancárias existentes no município de Marília, no intuito de verificarem a possibilidade de instalação de uma
agência bancária ou postos de serviços na Zona Norte, mais precisamente no Jardim Santa Antonieta.
Ressaltamos que envidem esforços junto ao Bradesco, que venceu a licitação para assumir a folha de
pagamento da Prefeitura de Marília e ratificou a decisão de promover novos investimentos no município,
principalmente a instalação de uma agência bancária na zona Norte da cidade, atendendo a uma antiga
reivindicação dos moradores; segundo consta até 2026.
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REQUERIMENTO Nº 250/2022 - Vânia Ramos
Solicitando ao Senhor Prefeito de Marília – Daniel Alonso, ao Secretário Municipal do Meio Ambiente e
Limpeza Pública, ao Secretário Municipal de Obras - informarem a esta Casa, da possibilidade de proceder à
limpeza e posterior construção de passeio público da Rua Brígido Rafael Lopes Saes, bairro Fernando Mauro
Pires da Rocha, devidamente adequado e com guias; haja vista que a população local está prejudicada
sofrendo dificuldades de transitarem no local. Buscamos promover a manutenção de diversos serviços e
melhorias.

REQUERIMENTO Nº 280/2022 - Júnior Moraes
Solicitando ao Prefeito Municipal de Marília - Sr. Daniel Alonso, após consultar o setor competente informar
sobre a possibilidade de se elaborar estudos para se proceder à instalação de redutor de velocidade do tipo
'LOMBADA’, necessário na Rua Yassutaro Matsubara, mais precisamente próximo ao numero 180 localizada no Bairro Vila Maria ; haja vista a grande quantidade de pessoas que trafegam por ali; por se tratar
de rua bastante movimentada, principalmente após a ligação feita a Avenida José da Silva Nogueira Junior,
existe o risco eminente de atropelamentos dos pedestres. Visamos ainda, atende aos pedidos dos moradores
daquela região. Ressaltamos ainda, o desenvolvimento exagerado de velocidade que acaba colocando em
risco a segurança de pedestres.

REQUERIMENTO Nº 314/2022 - Dr. Elio Ajeka
Solicitando ao Prefeito Municipal – Daniel Alonso, juntamente com os órgãos competentes informar sobre
ações que visem a contratação de Professores de Educação Especial, e também, de auxiliares em
desenvolvimento e qual o número desses profissionais na Rede Municipal de Ensino para as escolas da Rede
de Ensino de Marília, para atenderem a crianças, adolescentes e jovens com deficiência, quer seja mental,
auditiva ou qualquer outra deficiência física.

REQUERIMENTO Nº 226/2022 - Ivan Negão
Solicitando ao Prefeito Municipal - Daniel Alonso através da EMDURB, informar da possibilidade de realizar
estudos para colocação de obstáculo redutor de velocidade, do tipo "lombada" ou o que melhor for apropriado,
necessário na Rua João Batista Raphael, proximidades do número 118 no bairro Vila Nova.; haja vista, as
inúmeras reivindicações por parte de populares, reforçadas por manifestações desta Casa. No local, o tráfego
de veículos é intenso, sempre com alta velocidade, dificultando os pedestres de atravessarem a referida rua,
favorecendo a ocorrência de acidentes. Ainda, buscamos atender às inúmeras solicitações de nossa
população.

REQUERIMENTO Nº 249/2022 - Luiz Eduardo Nardi
Solicito ao Prefeito Municipal - Sr. Daniel Alonso, informações sobre a possibilidade de providenciar, em
caráter de urgência, a camada asfáltica da Rua Edmundo da Silva Lopes, no bairro Jardim Cavallari; haja
vista que a população desta região vem sofrendo há vários anos com este grave problema. Os moradores
reclamam que o ‘carnê do imposto’ todo ano chega, mas as benfeitorias nunca chegam, afirmam que entra
ano e sai ano, e quem sofre é a população.

REQUERIMENTO Nº 231/2022 - Marcos Custódio
Solicitando ao Prefeito Municipal informar a esta Casa de Leis, através dos setores competentes, quando
serão realizadas as obras de reposição da tampa da ‘galeria de águas pluviais’ existente na Rua Joaquim
Francisco Belomo, próximo ao número 1450 – Bairro Santa Antonieta; haja vista que, a referida tampa
encontra-se quebrada, favorecendo o acúmulo de lixo e águas sujas, causando mau cheiro, além de contribuir
para a proliferação de mosquitos causadores da dengue. Ainda, há risco de ocorrência de acidentes tanto
para veículos, quanto e principalmente, às crianças e idosos.

REQUERIMENTO Nº 309/2022 - Rogerinho
Solicitando ao Diretor Presidente da EMDURB – Empresa de Mobilidade Urbana de Marília - Sr. Valdeci
Fogaça de Oliveira, após contato com as empresas que detém a concessão do transporte coletivo urbano em
nosso município, informar a esta Casa de Leis, dentro do prazo regimental, a viabilidade de se proceder com
a remodelação e ampliação das linhas de ônibus nos bairros, Trieste Cavichiolli, Vida Nova Maracá e
residencial Montana, de forma que exista uma linha exclusiva para o bairro Trieste Cavichiolli, e aumento dos
horários para os bairros Vida Nova Maracá e residencial Montana, devido ao enorme percurso que os
moradores do bairro Trieste Cavichiolli tem que percorrer e relatos de grande demora entre horários de
ônibus.
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REQUERIMENTO Nº 346/2022 - Danilo da Saúde
Solicitando ao Prefeito Municipal - Daniel Alonso, que se digne a aumentar o valor do ‘Vale Alimentação’ dos
funcionários da Prefeitura, equiparando ao valor pagos aos servidores públicos da Câmara Municipal; e ainda,
que adote providências urgentes para alteração da Lei 7945/2016, que instituiu o ‘Vale Alimentação’ aos
servidores públicos, revogando a concessão do benefício através de entidade ou empresa privada e
passando a permitir o pagamento em pecúnia, creditado direto no holerite dos funcionários. Diariamente
estamos recebendo diversas reclamações dos servidores públicos municipais referentes às dificuldades em
poderem realizar suas compras em estabelecimentos comercias do ramo alimentício devido a impasses entre
a empresa contratada e o estabelecimento. Ainda, estudar a possibilidade de que o ‘Auxílio-Saúde’ concedido
ao funcionalismo, também seja estendido aos servidores já aposentados. Ademais, solicitamos informações
aos questionamentos que se fazem.

REQUERIMENTO Nº 358/2022 - Eduardo Nascimento
Solicitando ao Prefeito de Marília por meio do setor competente no prazo regimental de 15 dias, consoante o
artigo 16, XXII, da Lei Orgânica do Município, informações detalhadas por cargo da diferença salarial com a
aplicação das Leis Complementares nº 922/2021 e 918/2021, especificando a porcentagem de diferença
salarial após a entrada em vigor das Leis, cargo a cargo, por todos os abrangidos pelas legislações
supracitadas.

REQUERIMENTO Nº 323/2022 - Evandro Galete
Solicitando ao Prefeito municipal - Daniel Alonso informar sobre as providências para melhoria e ampliação do
‘programa de castração’ do município, através de uma ampla campanha de castração de animais de pequeno
porte em nossa cidade melhorando desta forma o acesso de centenas de famílias que possuem animais de
estimação e que buscam esse serviço de forma diária, viabilizando o controle populacional de animais, e
prevenindo casos de doenças, a exemplo de viroses e da leishmaniose.

REQUERIMENTO Nº 255/2022 - Luiz Eduardo Nardi
Solicitando ao Prefeito Municipal Daniel Alonso informar a esta Casa sobre a possibilidade de estudos junto
aos órgãos competentes, para que realize a construção de uma ‘passarela para pedestres’, faixa ou redutor
de velocidade, com sinalização de trânsito específica, que se faz necessária na Rua Hercílio da Silva Rocha,
próximo ao número 167 - no Jardim Santa Antonieta; haja vista que os motoristas estão trafegando em alta
velocidade nesta via e colocando em risco a vida das pessoas que transitam por esta via.

REQUERIMENTO Nº 320/2022 - Marcos Custódio
Solicitando à EMDURB - após contatos com o setor competente, informar sobre a possibilidade de se
providenciar, com máxima urgência, a construção de um ‘Redutor de Velocidade’, e/ou dispositivo que melhor
for apropriado para o local - Rua Artur Lopes Garcia ‘Tuta’, próximo ao número 520, Bairro Residencial
Montana; haja vista que, os veículos têm transitado por ali em alta velocidade, principalmente as motos que
passam empinando a todo momento, e não há sequer a existência de dispositivos que indiquem aos
condutores para reduzirem a velocidade. Desta forma, os alunos de escolas existentes na mencionada rua
possuem mais este desafio de perigo transitando entre carros e motos em alta velocidade.

REQUERIMENTO Nº 225/2022 - Professora Daniela
Solicitando ao Prefeito Municipal - Sr. Daniel Alonso e ao Diretor Presidente da Codemar - Sr. Claudirlei
Santiago Domingues, informarem a esta Casa de Leis, a viabilidade de se envidar esforços e proceder a
operação tapa buracos em toda extensão dos seguintes bairros localizados na zona sul de Marília: Tóffoli,
Parque das Azaléias, Vila Real, Jardim São Vicente de Paulo, Jardim Teotônio Vilela, Jardim Planalto, Parque
dos Ipês, Jd. Nacional, Nova Marília, Nova Marília II, III e IV, Bairro Maria Angélica e adjacências; haja vista
que as ruas dos mencionados bairros encontram-se intransitáveis e necessitam urgentemente receber as
melhorias necessárias.

REQUERIMENTO Nº 348/2022 - Danilo da Saúde
Solicitando ao Prefeito Municipal - Daniel Alonso, informações relacionadas às “Organizações Sociais” que
foram qualificadas pelo Poder Executivo a participar dos processos de ‘chamamento público’, na área da
Saúde. Estamos recebendo frequentemente diversos questionamentos por parte de representantes de
entidades de classes e principalmente, por funcionários públicos que trabalham em diversas áreas da saúde
do nosso município questionando de que forma e quais os critérios que estão sendo realizadas as
qualificações dessas organizações sociais. Desta forma, solicito as seguintes informações: a) quantas
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organizações sociais foram qualificadas e habilitadas até o presente momento?; b) quantas ainda estão
aguardando para serem qualificadas e habilitadas que já protocolaram o pedido?; c) qual foi o prazo
estipulado publicado pelo Poder Executivo para as organizações sociais protocolarem a documentação de
habilitação?; Por fim, solicito o envio de cópias reprográficas (na integralidade) de todas os protocolos e
processos de habilitação e qualificação das mesmas.

REQUERIMENTO Nº 364/2022 - Eduardo Nascimento
Solicitando ao Prefeito Municipal – que ultime esforços junto ao Secretário Municipal da Administração –
Coronel Marcos Boldrin – e nos informe da possibilidade de ‘cessão’ da servidora pública municipal – Daniela
Paula Bueno investida no cargo efetivo de Assistente Administrativa – para exercer atividades junto à Câmara
Municipal de Marília - para assessorar o gabinete deste Edil; haja vista que a servidora já atuou como
Assessora Parlamentar no gabinete deste vereador, tendo sido cedida à Câmara Municipal pela portaria nº 3
8 9 8 6 / 2021- com prejuízo de remuneração, no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2021, o que
implicou em economia aos cofres da Prefeitura de Marília.

REQUERIMENTO Nº 324/2022 - Evandro Galete
Solicitando ao Prefeito Municipal informar da possibilidade de se encaminhar ao setor competente,
conjuntamente com a Entrevias Concessionária de Rodovias S.A., responsável pela operação, manutenção e
modernização do lote Rodovias do Centro-Oeste Paulista, Concessionária Eixo e Triunfo Transbrasiliana, a
realização de estudos para se instalar câmeras de ‘vídeo monitoramento’ nas estradas rurais (entradas e
saídas dos distritos) além de ultimar esforços quanto ao patrulhamento ostensivo e preventivo da Polícia
Militar, haja vista o aumento das ocorrências de roubos e furto de gado e de maquinários e equipamentos. Em
casos de assaltos, acidentes e imprudências graves, as imagens gravadas podem ser repassadas
normalmente às autoridades policiais, agilizando investigações.

REQUERIMENTO Nº 321/2022 - Luiz Eduardo Nardi
Solicitando ao Prefeito Municipal - Sr. Daniel Alonso através do setor competente informar da possibilidade de
se promover a construção de um redutor de velocidade, necessário na Rua Prof. Wenceslau Aires Rolim,
próximo ao número 45 - no Núcleo Habitacional Dr. Aniz Badra; haja vista que, os motoristas estão trafegando
em alta velocidade nesta via e colocando em risco principalmente as crianças que transitam por esta via.

REQUERIMENTO Nº 338/2022 - Marcos Custódio
Solicitando ao Prefeito Municipal – Daniel Alonso, que informem a possibilidade de preparar um projeto para
reforma e revitalização da EMEI “Criança Feliz”. Ainda, solicitamos informar sobre a possibilidade de se
proceder a construção de mais salas de aula, visando o acolhimento da demanda de crianças de até 4 anos
de idade. É enorme a demanda de alunos que frequentam a referida escola, não havendo salas suficientes
para todos.

REQUERIMENTO Nº 336/2022 - Professora Daniela
Solicitando ao Prefeito Municipal - Sr. Daniel Alonso e ao Diretor Presidente da Emdurb - Sr. Valdeci Fogaça,
informarem da possibilidade de determinar ao setor competente a instalação de um semáforo, em caráter de
urgência, na Avenida Castro Alves esquina com a Rua Dermânio da Silva Lima, no Bairro Somenzari; haja
vista que o local encontra-se muito perigoso, principalmente nos horários de 'pico', ocasião em que fica
impossível atravessar este trecho, colocando em risco os pedestres e os motoristas que ali trafegam.

REQUERIMENTO Nº 365/2022 - Eduardo Nascimento
Solicitando ao Governador do Estado de São Paulo – Sr. João Dória, informar da possibilidade de envidar
esforços quanto à implantação do Centro de Apoio Técnico (CAT), para o atendimento de pessoas com
deficiência em situação de violência, no município de Marília. Importante destacar que o Decreto 65906/2021,
publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, no dia 10 de agosto de 2021, dispõe sobre a implantação
de Centros de Apoio Técnico - CAT em unidades policiais do Estado de São Paulo. Essas unidades têm como
objetivo disponibilizar um atendimento multidisciplinar e especializado a esse público, reforçando a
importância do atendimento humanizado. Diante disso, reiteramos a solicitação ao excelentíssimo Governador
– Sr. João Dória, para implantar uma unidade do CAT na cidade de Marília.

REQUERIMENTO Nº 330/2022 - Evandro Galete
Solicitando ao Prefeito Municipal - Daniel Alonso, que após estabelecer contatos com o setor competente para
que sejam realizadas vistoria no asfalto da VICINAL (ESTRADA MUNICIPAL) DANILO GONZALES
GONZALES - de Avencas, Uma importante via de escoamento da produção agrícola daquele distrito e
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produtores rurais; ainda, que contate a vencedora do processo licitatório, para que venha a realizar serviços
necessários, pois o pavimento está precisando ser refeito por completo. Ainda, solicitamos que a Secretaria
Municipal de Obras Públicas faça uma notificação extrajudicial a esta empresa vencedora do processo
licitatório.

REQUERIMENTO Nº 300/2022 - Agente Federal Junior Féfin
Solicitando ao Prefeito Municipal - Sr. Daniel Alonso e ao Presidente da EMDURB – Sr. Valdeci Fogaça,
dentro do prazo regimental de 15 dias, sob pena de responsabilidade, de acordo com o Art. 16, XXII - da Lei
Orgânica do Município, que divulguem e levem ao conhecimento da população através de campanhas
educativas, podendo ter como nome sugerido da campanha “PÉ NA FAIXA”, podendo servir de exemplo para
as demais cidades da região, a importância da cultura educacional e dos motoristas respeitarem a faixa de
pedestres imobilizando os veículos para que os pedestres possam fazer a travessia com segurança, visto
existir legislação que regulamenta o assunto, conforme o art. 214 do Código de Trânsito Brasileiro(CTB).

REQUERIMENTO Nº 322/2022 - Vânia Ramos
Solicitando ao Prefeito Municipal - Daniel Alonso, informar a esta Casa sobre a possibilidade de divulgação
em mídias sociais e outros meios de comunicação que se fizerem necessários, da ‘Carteira de Identificação
do Autista (CIA)’, juntamente com o Registro Geral do autista (RG), esse novo modelo foi instituído pelo
Decreto 10.636/21 e poderá ser emitido a partir do dia 01/03/22; e que facilitará a identificação da pessoa
autista, o que lhes assegurará atendimento preferencial.

REQUERIMENTO Nº 343/2022 - Júnior Moraes
Solicitando ao Sr. Prefeito Municipal - Sr. Daniel Alonso, REITERANDO o requerimento Nº 2339/2021 (cópia
anexa), juntamente com o Diretor presidente da Emdurb - Dr. Valdeci Fogaça de Oliveira e demais órgãos
competentes informarem da possibilidade de se enviar a esta Casa, o Projeto de Lei referente ao ‘Plano de
Cargos, Salários e Carreira dos Servidores Públicos Municipais’ da EMDURB, dada a extensa área de
atuação dos mesmos. Os servidores efetivos desta importante Empresa estão distribuídos em diversos
quadros de profissionais existentes, cada qual com sua especificidade; e devem ser contemplados conforme
foram os servidores públicos municipais da Administração Direta do Município de Marília, incluindo os
Profissionais da Saúde e do Magistério da Educação Básica.

REQUERIMENTO Nº 352/2022 - Dr. Elio Ajeka
Solicitando ao Prefeito Municipal - Daniel Alonso, após consulta ao setor competente, informar a esta Casa de
Leis, se há possibilidade de contemplar com a NOVA ILUMINAÇÃO, com lâmpadas tipo "LED", de maior
potência e luminosidade, todas as vias do Distrito de Padre Nóbrega; haja vista que os moradores do local
reclamam da falta de iluminação adequada, desta maneira proporcionando mais segurança aos moradores da
região.

REQUERIMENTO Nº 227/2022 - Ivan Negão
Solicitando ao Prefeito Municipal - Daniel Alonso, após consulta ao setor competente, informar a esta Casa de
Leis, se há possibilidade de contemplar com a NOVA ILUMINAÇÃO, com lâmpadas tipo "LED", de maior
potência e luminosidade, todas as vias do Bairro VILA REAL, principalmente nas ruas Domingo Jorge Velho e
Luis Manna; haja vista que por ser um bairro afastado e não ter uma boa iluminação, o bairro acaba sendo
alvo das ações de miliantes, na prática de crimes e pequenos delitos, causando prejuízos a todos que ali
residem.

REQUERIMENTO Nº 310/2022 - Agente Federal Junior Féfin
Solicitando ao Prefeito Municipal - Sr. Daniel Alonso, informar dentro do prazo regimental de 15 dias, sob
pena de responsabilidade, de acordo com o Art. 16, XXII - da Lei Orgânica do Município de Marília, da real
possibilidade de concessão imediata de reajuste salarial de 36% a todos os servidores públicos municipais de
carreira, da administração direta e indireta do Poder Executivo, concursados, do município de Marília/SP,
ativos e inativos; considerando que, recentemente, este foi o percentual de reajuste concedido aos cargos
comissionados de secretários municipais da cidade. Outrossim, informar a real possibilidade de atualização
do vale-alimentação dos servidores do Poder Executivo local; equiparando-o ao mesmo valor concedido aos
servidores deste Poder Legislativo. Para tanto, seguem algumas considerações.

REQUERIMENTO Nº 337/2022 - Rogerinho
Solicitando ao Prefeito Municipal, conjuntamente com o Secretário Municipal de Obras Públicas - Sr. Fábio
Alves de Oliveira, informarem a esta Casa de leis - impreterivelmente dentro do prazo regimental, da
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viabilidade de se proceder com a reforma, revitalização e modernização da Praça ‘São Miguel’. A população
local afirma que há muitos anos a mesma se encontra sem melhorias, em péssimas condições de uso;
fazendo-se necessário proceder à substituição dos bancos, modernização na iluminação, reforma do
quiosque, modernização dos trailers de lanche, revitalização do jardim, reforma no calçamento e se possível
ainda, a instalação de uma ‘base fixa’ para o GAOC e a Polícia Militar.

REQUERIMENTO Nº 335/2022 - Vânia Ramos
Solicito ao Prefeito Daniel Alonso que através do setor competente envide esforços para elevar grade de
proteção do viaduto localizado na rua Paraná entre as ruas Itú e Frei Caneca. O objetivo da solicitação é
devido o índice de casos de tentativas de suicídio que já ocorreram no local.

REQUERIMENTO Nº 353/2022 - Júnior Moraes
Solicitando ao Prefeito Municipal Sr. Daniel Alonso após contatos com a Secretaria Municipal de Obras
Públicas e Codemar - Companhia de Desenvolvimento de Marília informar a esta Casa de leis sobre a
possibilidade de incluir no cronograma de recapeamento das vias públicas, toda a extensão da Rua Doná
Maria Féres – localizada no Bairro Fragata; haja vista que, a mesma via se encontra muito desgastada, com
muitos remendos e depressões na camada asfáltica, visando atender às necessidades dos moradores
daquela região.

REQUERIMENTO Nº 354/2022 - Dr. Elio Ajeka
Solicitando ao Prefeito Municipal de Marília – Sr. Daniel Alonso, e ao Secretário de Saúde - o Sr. Cássio Luiz
Pinto Junior, informar a esta Edilidade sobre a implantação de Farmácias Municipais, nas zonas Leste e
Oeste do município de Marília, com o intuito de atender essas regiões, oferecendo maior conforto à população
que reside nestas localidades, posto alguns medicamentos possuem condições específicas para prescrição e
dispensação, além de uma grande variedade de medicamentos padronizados; bem como, o intuito de atender
e suprir tais demandas que temos atualmente em nossa cidade.

REQUERIMENTO Nº 362/2022 - Ivan Negão
Solicitando ao Prefeito Municipal de Marília - Daniel Alonso, encaminhar a esta Casa informações
concernentes ao Bairro Rubens de Abreu Izique, que se encontra com as suas vias públicas em verdadeiro
estado de calamidade e sem condições de uso. Ainda, sendo regimental, solicitamos que as respostas nos
sejam enviadas no prazo de 15 dias. Ressaltamos que, os moradores deste bairro também são contribuintes
de IPTU, dentre outras contribuições e impostos municipais.

REQUERIMENTO Nº 340/2022 - Agente Federal Junior Féfin
Solicitando ao Prefeito - Sr. Daniel Alonso, dentro do prazo regimental de 15 dias, sob pena de
responsabilidade, de acordo com o Art. 16, XXII - da Lei Orgânica do Município de Marília informar se as
matérias veiculadas em sites de notícias sobre a contaminação de água em Marília são procedentes. Para
tanto, seguem considerações em uma publicação no portal ‘Repórter Brasil’ divulgada pelo UOL, que incluiu
Marília entre outras cidades com substâncias químicas e radioativas em amostras de águas distribuídas à
população. Conforme matérias veiculadas nos portais de notícias: GIRO MARÍLIA, no dia 07/03/2022, e
CONECTA MARÍLIA, no dia 09/03/2022, a água em Marília apresentou nitrato, ácidos haloacéticos –
subprodutos de tratamento de limpeza e bário acima dos limites de segurança. Outrossim, além dessas
substâncias, foram encontradas também substâncias contidas em agrotóxicos.

Marcos Rezende
Presidente
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