Câmara Municipal de Marília
Estado de São Paulo

8ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 20ª LEGISLATURA, EM 28 DE MARÇO DE 2022
(Pauta das Matérias do Expediente)

INDICAÇÕES
INDICAÇÃO Nº 370/2022 - Professora Daniela
Sugerindo à EMDURB que efetue a implantação de um redutor de velocidade do tipo 'lombada' na Rua Sérgio
José Bombini, próximo ao nº 191, no Bairro Jardim Paraíso; haja vista o grande fluxo de veículos no local,
onde muitos motoristas desenvolvem alta velocidade, colocando em risco a vida dos moradores que por ali
trafegam.

INDICAÇÃO Nº 371/2022 - Professora Daniela
Sugerindo à CODEMAR que proceda à operação tapa buracos em toda a extensão da Rua Alim Chaia, no
Bairro Professor Antônio da Silva Penteado; haja vista o péssimo estado de conservação em que se encontra
a camada asfáltica da via, situação que causa danos aos veículos e sérios transtornos aos munícipes da
região.

INDICAÇÃO Nº 372/2022 - Professora Daniela
Sugerindo à CODEMAR que proceda à operação tapa buracos na Rua Romildo Marconato, confluência com a
Rua Alim Chaia, no Bairro Professor Antônio da Silva Penteado; haja vista o péssimo estado de conservação
em que se encontra a camada asfáltica da via, com buracos, situação que causa danos aos veículos e sérios
transtornos aos munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 373/2022 - Professora Daniela
Sugerindo à EMDURB que efetue a implantação de um redutor de velocidade do tipo 'lombada' na Rua
Antônio Plastina, próximo ao nº 188, no Bairro Conjunto Habitacional Lindomar Gomes de Carvalho; haja vista
o grande fluxo de veículos no local, onde muitos motoristas transitam em alta velocidade, colocando em risco
a vida dos moradores que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 374/2022 - Professora Daniela
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente que efetue a poda de árvore, existente na
Rua Das Gralhas, nº 259, no Bairro Ana Carla; haja vista o tamanho da árvore, atendendo pedidos dos
munícipes.

INDICAÇÃO Nº 375/2022 - Evandro Galete
Sugerindo à EMDURB que seja feito estudos para a instalação de um redutor de velocidade e sinalização
adequados na Rua Almirante Tamandaré, confluência com a Rua Taquaritinga, no Bairro Alto Cafezal; haja
vista a velocidade acima do permitido por lei que muitos motoristas desenvolvem ao trafegarem pelo local,
colocando em risco a vida da população.

INDICAÇÃO Nº 376/2022 - Marcos Custódio
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos/manutenção à margem da Rodovia SP-294, que
dá acesso ao Bairro Jardim Parati; haja vista a existência de uma cratera no local, causando transtornos a
todos que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 377/2022 - Marcos Custódio
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos/manutenção na Rua Bandeirantes, nº 325,
cruzamento com a Avenida Feijó - centro; haja vista a existência de muitos buracos no local, causando
transtornos aos munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 378/2022 - Marcos Custódio
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos/manutenção na Rua Roque Montefusco,
defronte ao nº 538, no Bairro Palmital; haja vista o péssimo estado de conservação em que se encontra o piso
asfáltico da via pública, com vários buracos, causando transtornos aos munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 379/2022 - Marcos Custódio
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Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos/manutenção na Rua Urias Avelino de Moraes,
nº 490 - Bairro Núcleo Habitacional Dr. Aniz Badra; haja vista a existência de buracos no local, causando
transtornos aos munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 380/2022 - Vânia Ramos
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos em toda a extensão da Rua Bororós, no Bairro
Senador Salgado Filho; haja vista o péssimo estado de conservação em que se encontra o piso asfáltico da
via, com diversos buracos, situação que prejudica o tráfego normal de veículos no local.

INDICAÇÃO Nº 381/2022 - Vânia Ramos
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos em toda a extensão da Rua Maria Silvia
Almeida Delfino, no Bairro Senador Salgado Filho; haja vista o péssimo estado de conservação em que se
encontra o piso asfáltico da via pública, com vários buracos, situação que causa sérios transtornos aos
munícipes.

INDICAÇÃO Nº 382/2022 - Vânia Ramos
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos em toda a extensão da Rua Gabriela de
Almeida Pirajá, no Bairro Senador Salgado Filho; haja vista o péssimo estado de conservação em que se
encontra o piso asfáltico da via pública, com muitos buracos, situação que causa danos aos veículos e risco
iminente de acidentes.

INDICAÇÃO Nº 383/2022 - Vânia Ramos
Sugerindo ao Prefeito Municipal de Marília - Sr. Daniel Alonso, que através do setor competente realize a
capinação da Rua Bororós, em toda a sua extensão, no Bairro Senador Salgado Filho; haja vista o mato alto
no local, causando transtornos aos moradores e a todos que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 384/2022 - Evandro Galete
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente que realize a substituição das lâmpadas dos
postes de iluminação pública, por outras de 'LED', em todas as vias do Bairro Jardim Fontanelli, visando mais
segurança aos moradores do bairro e a todos que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 385/2022 - Júnior Moraes
Sugerindo à CODEMAR que proceda à operação tapa buracos na Rua Hermínio Scarabotolo, defronte ao nº
269, no Bairro Palmital; 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 386/2022 - Júnior Moraes
Sugerindo à CODEMAR que proceda à operação tapa buracos na Rua 24 de Dezembro, próximo ao nº 3304,
no Bairro Jardim Hermínio Firmino Pollon; haja vista a existência de vários buracos no local, situação que vem
causando sérios transtornos aos munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 387/2022 - Júnior Moraes
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos/manutenção na Rua Paulino da Silva
Lavandeira, nº 254, no Bairro Fragata; haja vista a existência de buracos no local, situação que causa sérios
transtornos aos munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 388/2022 - Júnior Moraes
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos/manutenção na Rua Comendador Fragata, nº
212, no Bairro Fragata; haja vista a existência de buracos no local, situação que causa sérios transtornos aos
motoristas que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 389/2022 - Júnior Moraes
Sugerindo ao DAEM que realize os reparos em vazamento existente na rede de água da Rua João Baptista
Teixeira Marinho, altura do nº 441, no Bairro Núcleo Habitacional Nova Marília; haja vista o desperdício de
água há vários dias, causando transtornos aos moradores e a todos que por ali transitam.

INDICAÇÃO Nº 390/2022 - Marcos Custódio
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos/manutenção na Avenida Brasil, nº 135 - Distrito
de Lácio; haja vista a existência de muitos buracos no local, causando transtornos a todos que por ali
trafegam.
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INDICAÇÃO Nº 391/2022 - Professora Daniela
Sugerindo à CODEMAR que proceda à operação tapa buracos na Rua Marcelo Luis de Oliveira, confluência
com a Rua Francisco Guaglianone, no Bairro Núcleo Habitacional José Teruel Martinez; haja vista o péssimo
estado de conservação em que se encontra a camada asfáltica da via pública, situação que causa danos aos
veículos e sérios transtornos aos munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 392/2022 - Vânia Ramos
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos em toda a extensão da Rua Elias Rifan, no
Bairro Conjunto Habitacional Vila dos Comerciários II; 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 393/2022 - Ivan Negão
Sugerindo ao Prefeito Municipal de Marília - Sr. Daniel Alonso, determinar ao setor competente que realize a
capinação e limpeza na praça localizada na Rua Ronaldo Oliveiro dos Santos, nº 477, no Bairro Osvaldo
Fanceli; haja vista o mato alto, prejudicando o aspecto paisagístico do local.

INDICAÇÃO Nº 394/2022 - Ivan Negão
Sugerindo ao Prefeito Municipal de Marília - Sr. Daniel Alonso, determinar ao setor competente que realize os
reparos e a manutenção nos 'bueiros' localizados na Rua Ana Barroso do Nascimento, s/nº, no Bairro Osvaldo
Fanceli; haja vista que as tampas dos mesmos se encontram danificadas e muitos até mesmo sem.

INDICAÇÃO Nº 395/2022 - Dr. Elio Ajeka
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Jamil Dib Lutfi, defronte ao nº 165, no
Bairro Jardim Santa Clara; haja vista a existência de buracos no local, situação que causa transtornos aos
motoristas que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 396/2022 - Dr. Elio Ajeka
Sugerindo ao Prefeito Municipal através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Limpeza Pública, que
realize o recolhimento de galhos provenientes de podas de árvores, na Rua Piratininga, nº 969, no Bairro Alto
Cafezal; haja vista a grande quantidade de galhos no local, causando transtornos aos moradores devido ao
aparecimento de insetos.

INDICAÇÃO Nº 397/2022 - Dr. Elio Ajeka
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente que realize os reparos na porta automática
da Farmácia Municipal da Zona Sul, situada na Avenida João Ramalho, nº 1081, no Bairro Parque São Jorge;
tendo em vista que a mesma fica constantemente aberta, por não funcionar corretamente, sendo que, há
somente um ar-condicionado funcionando, o que dificulta a correta ventilação do local.

INDICAÇÃO Nº 398/2022 - Eduardo Nascimento
Sugerindo ao DAEM que efetue a reposição da camada asfáltica na Rua Bonfim, altura do nº 163, no Bairro
Santa Olívia, em recorte realizado pela Autarquia para sanar vazamento na rede de água; haja vista o risco
iminente de acidentes no local.

INDICAÇÃO Nº 399/2022 - Eduardo Nascimento
Sugerindo ao Prefeito Municipal de Marília - Sr. Daniel Alonso, por meio dos setores responsáveis que
realizem os reparos nas calçadas e sarjetas da Avenida José da Silva Nogueira Júnior, em toda a sua
extensão, no Bairro Jardim Polyana; haja vista que se encontram danificadas, ficando impossível transitar
pelo passeio público, além disso, se faz necessário, as melhorias na iluminação pública da via supracitada,
para maior segurança dos moradores e de todos que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 400/2022 - Eduardo Nascimento
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Das Opalas, cruzamento com a Avenida
José Alberto Gonçalves, no Bairro Jardim Maria Izabel; haja vista a existência de uma enorme cratera no local
devido à falta de manutenção na camada asfáltica, gerando sérios riscos de acidentes a todos que por ali
trafegam, pois trata-se de via com fluxo intenso de carros e motos.

INDICAÇÃO Nº 401/2022 - Eduardo Nascimento
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Sugerindo à CODEMAR que efetue o recapeamento na camada asfáltica da Avenida Benedito Alves Delfino,
em toda a sua extensão, no Bairro Distrito Industrial; haja vista que o asfalto se encontra repleto de crateras e
remendos desnivelados; favorecendo a ocorrência de acidentes.

INDICAÇÃO Nº 402/2022 - Eduardo Nascimento
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua José Rocha, altura do nº 11, no Bairro
Senador Salgado Filho; haja vista a existência de buracos no local, causando sérios transtornos aos
motoristas que por ali trafegam, pois trata-se de via com fluxo intenso de veículos.

INDICAÇÃO Nº 403/2022 - Eduardo Nascimento
Sugerindo à CODEMAR que realize os reparos na camada asfáltica no entroncamento da Rua Maria Silvia
Almeida Delfino, com a Rua Bororós, no Bairro Senador Salgado Filho; haja vista que devido à falta de
manutenção e o excesso de chuvas, o asfalto afundou, tornando este referido acesso intransitável.

INDICAÇÃO Nº 404/2022 - Evandro Galete
Sugerindo ao Prefeito Municipal de Marília - Sr. Daniel Alonso, determinar ao setor competente que realize a
limpeza do 'bueiro' localizado na Rua Antônio Roberto Moris, nº 271, no Bairro Rubens de Abreu Izique; haja
vista que o mesmo se encontra entupido, causando sérios transtornos aos moradores.

INDICAÇÃO Nº 405/2022 - Danilo da Saúde
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente providências em relação à capinação e
limpeza, necessária, em área pública, popularmente conhecida como 'Praça Costa e Silva', localizada na Rua
Fernando Fontana, no Bairro Núcleo Habitacional Costa e Silva; tendo em vista as péssimas condições de
conservação em que se encontra o local e, por se tratar de uma praça muito utilizada pela população daquela
região.

INDICAÇÃO Nº 406/2022 - Rogerinho
Sugerindo à EMDURB que realize a substituição do ponto de parada de ônibus localizado na Rua Sebastião
Innocêncio de Oliveira, nas proximidades da confluência com a Rua Alcides Nunes, no Bairro Jardim
Damasco II, para o local onde estava instalado originalmente, na mesma rua, defronte à USF - Unidade de
Saúde da Família Três lagos, de forma a favorecer os munícipes daquela localidade, além disso, evita os
transtornos aos moradores daquela região com o dano da camada asfáltica, nas proximidades das
residências devido a parada de veículos pesados.

INDICAÇÃO Nº 407/2022 - Rogerinho
Sugerindo ao Prefeito Municipal através dos órgãos competentes que realizem os reparos na rede de
galerias, e também, tapa buracos na Rua Maria Martha Argollo Ferrão, altura do nº 366, no Bairro Jardim
Maria Martha; haja vista a existência de buraco de grande proporção, em decorrência de vazamentos,
causando transtornos à população e riscos de acidentes de trânsito.

INDICAÇÃO Nº 408/2022 - Rogerinho
Sugerindo ao Prefeito Municipal através da Secretaria Municipal de Obras públicas averiguar e realizar os
reparos na iluminação pública da Avenida Das Esmeraldas, nas proximidades do posto de combustíveis
'Esmeralda'; haja vista que constantemente as lâmpadas de vários postes ficam piscando, causando
transtornos à população que por ali trafega.

INDICAÇÃO Nº 409/2022 - Danilo da Saúde
Sugerindo à CODEMAR, providências urgentes, para realizar os reparos/manutenção da camada asfáltica na
Rua José Batista de Almeida Sobrinho, próximo ao nº 917, no Bairro Jardim Santa Antonieta II; tendo em vista
que foi realizado, recentemente, reparos no referido local, porém, o asfalto cedeu novamente e o buraco que
se formou tem causado transtornos, impedindo o tráfego de veículos de forma segura, colocando em risco a
integridade física, favorecendo a ocorrência de acidentes.

INDICAÇÃO Nº 410/2022 - Rogerinho
Sugerindo à CODEMAR que realize uma operação tapa buracos na Rua Luiz Neto, nas proximidades do nº
42, no Bairro Jardim Esplanada; haja vista a existência de buraco de grande proporção, causando transtornos
e riscos de acidentes de trânsito no local.

INDICAÇÃO Nº 411/2022 - Rogerinho
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Sugerindo ao Prefeito Municipal através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Limpeza Pública, que
realize a capinação e limpeza da 'praça' da Igreja Santo Antônio; haja vista a vegetação alta, ocasionado o
aparecimento de insetos e animais peçonhentos, trazendo riscos à população.

INDICAÇÃO Nº 412/2022 - Danilo da Saúde
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente providências para a execução de capinação
e limpeza em toda a extensão do canteiro central da Avenida José Jorente, no Bairro Conjunto Residencial
Alcir Raineri (antigo Figueirinha); tendo em vista a situação em que se encontra o local, com mato alto,
atendendo os diversos pedidos dos moradores da região.

INDICAÇÃO Nº 413/2022 - Danilo da Saúde
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente providências para realizar a capinação e
limpeza de área pública, localizada na Rua Dante Vrech, confluência com a Avenida Eliezer Rocha, no Bairro
Jardim Santa Antonieta, atendendo as reclamações dos moradores da região.

INDICAÇÃO Nº 414/2022 - Danilo da Saúde
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente providências para realizar a capinação e
limpeza em toda a extensão da Avenida Eliezer Rocha, no Bairro Jardim Santa Antonieta; tendo em vista a
condição precária em que se encontra o local, com mato alto e resíduos de diversas naturezas, atendendo
pedidos dos moradores da região.

INDICAÇÃO Nº 415/2022 - Danilo da Saúde
Sugerindo à CODEMAR, providências urgentes, em relação a manutenção da camada asfáltica na Rua Luiz
Ramella, defronte ao nº 162, no Bairro Jardim Bandeirantes; tendo em vista que no local existe um buraco,
cuja dimensão já está prejudicando a conservação da sarjeta, causando sérios transtornos aos moradores e a
todos que por ali transitam.

INDICAÇÃO Nº 416/2022 - Rogerinho
Sugerindo ao Prefeito Municipal através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Limpeza Pública, que
realize o recolhimento de galhos, provenientes de podas de árvores, no entorno da EMEI 'Chapeuzinho
Vermelho', localizada no Bairro Fragata; haja vista a grande quantidade de galhos depositados na calçada,
causando transtornos à população que transita pelo local.

INDICAÇÃO Nº 417/2022 - Vânia Ramos
Sugerindo ao Prefeito Municipal de Marília - Sr. Daniel Alonso, que através do setor competente realize a
capinação na Rua Adhemar Ferreira de Mello Júnior, mais precisamente onde se localiza um ponto de ônibus,
no Bairro Jardim Flamingo; haja vista o mato alto no local, favorecendo o surgimento de insetos e animais
peçonhentos, como cobras, os moradores relatam que já viram várias. Ressaltamos a urgência deste serviço.

INDICAÇÃO Nº 418/2022 - Dr. Elio Ajeka
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente que efetue a poda de árvore, existente na
Avenida Helena Menóia Borghetti, defronte aos números 64 e 92, no Distrito de Lácio; haja vista o tamanho
da árvore, atendendo pedidos dos munícipes.

INDICAÇÃO Nº 419/2022 - Dr. Elio Ajeka
Sugerindo ao Prefeito Municipal de Marília - Sr. Daniel Alonso, através do setor competente que realize a
manutenção da guia na Rua América, esquina com a Rua Hermes da Fonseca, no Bairro Palmital; haja vista
que a mesma se encontra danificada, prejudicando os motoristas e pedestres que transitam pelo local.

INDICAÇÃO Nº 420/2022 - Dr. Elio Ajeka
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Feijó, defronte ao nº 219 - centro; haja
vista a existência de buracos no local, situação que causa sérios riscos de acidentes e transtornos aos
motoristas que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 421/2022 - Luiz Eduardo Nardi
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos em toda a extensão da Rua Rafael Tosin, no
Bairro Jardim Santa Gertrudes; haja vista o péssimo estado de conservação em que se encontra o piso
asfáltico da via, com diversos buracos, situação que causa danos aos veículos e risco iminente de acidentes.
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REQUERIMENTOS QUE INDEPENDEM DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
REQUERIMENTO Nº 387/2022 - Eduardo Nascimento
Voto de profundo pesar pelo falecimento do estimado Sr. Dorgival Carlos Pereira, no último dia 22 de março,
aos 88 anos de idade, em Marília. Externamos nossas condolências aos amigos e familiares.

REQUERIMENTO Nº 388/2022 - Eduardo Nascimento
Votos de profundo pesar a estimada Malvina Morotti Milanesi, aos 88 anos de idade, em Marília, no último dia
22 de março. Que Deus console a família! Registramos nossos sentimentos e solidariedade aos familiares e
amigos.

REQUERIMENTO Nº 389/2022 - Eduardo Nascimento
Votos de profundo pesar pelo falecimento do estimado Sr. Dorival São João Filho, aos 51 anos de idade,
ocorrido no último dia 22 de março, em Marília. Externamos nossas condolências aos familiares e amigos.

REQUERIMENTO Nº 390/2022 - Eduardo Nascimento
Voto de profundo pesar pelo falecimento da estimada Sra. Maria Aparecida Marcolino, aos 68 anos de idade,
ocorrido no último dia 21 de março, em Marília. Registramos nossas condolências e que Deus alivie o coração
dos familiares e amigos.

REQUERIMENTOS SUJEITOS A VOTAÇÃO
REQUERIMENTO Nº 386/2022 - Eduardo Nascimento
Votos de congratulações ao atleta mariliense Thiago Braz pela conquista da ‘medalha de prata’ no salto com
vara, no domingo (dia 20/03) em Belgrado (Sérvia). Campeão olímpico na Rio-2016 e bronze em
Tóquio-2022, Thiago Braz saltou 5,95 metros, quebrando o recorde sul-americano indoor. Parabéns ao
Thiago pela brilhante trajetória no esporte e pela carreira internacional. O atleta enaltece e honra o nome da
nossa cidade por meio do esporte. Votos de contínuos sucesso e mais uma vez parabéns, pois a cidade se
orgulha de você!

REQUERIMENTO Nº 406/2022 - Luiz Eduardo Nardi
Votos de congratulações para com servidor público municipal Sr. Fabio Jeferson de Souza– profissional
competente e dedicado, exemplar funcionário público municipal lotado na Secretaria de Obras Públicas,
desenvolvendo um excelente trabalho, realizando por suas funções de forma rápida e efetiva, com
comprometimento colaborativo e respeito a todos. Nosso reconhecimento e efusivos cumprimentos!

REQUERIMENTO Nº 378/2022 - Marcos Custódio
– Votos de congratulações ao pastor Cristiano Aparecido Pereira, há mais 2 anos à frente da Igreja
Assembleia de Deus - Ministério Perus, extensivos a todos os membros; situada na Av. Durval de Menezes,
nº 1290 - Bairro Nova Marília. Receba nosso reconhecimento pelo cuidado, zelo e amor com que tem servido
à Igreja, sempre resgatando vidas, através de Jesus Cristo, realizando um maravilhoso trabalho na direção do
rebanho. Nossa distinta consideração, parabéns e que Deus os abençoe!

REQUERIMENTO Nº 380/2022 - Professora Daniela
Votos de congratulações para com a empresa “Empório da Água”, na pessoa de seu proprietário Sr. Robson
Marcelo Silva dos Santos em reconhecimento pelos excelentes serviços prestados, sendo referência na
prestação de serviços ‘Disk Água’, oferecendo qualidade e agilidade na distribuição de água mineral, com
profissionalismo e compromisso aos clientes. A empresa está localizada à Rua José Pereira Leal, nº 76 – no
bairro Jardim Maracá III. Parabéns ao qualificado proprietário, nosso reconhecimento e os mais sinceros votos
de prosperidade e sucesso!

REQUERIMENTO Nº 404/2022 - Eduardo Nascimento
Votos de congratulações à professora da rede municipal - Ana Maria Braga Bonani – sempre militante da
educação, lutando por uma educação de qualidade para todas as crianças. Lutando sempre também por
melhores condições de trabalho para o servidor público. Essa honraria é uma forma de agradecimento por
tantos anos dedicados ao magistério e as crianças de Marília. Parabéns por sua atuação junto à educação.

REQUERIMENTOS SUJEITOS A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
16/05/2022
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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 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.

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 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 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
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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 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.

REQUERIMENTO Nº 391/2022 - Danilo da Saúde
Solicitando ao Prefeito Municipal - Daniel Alonso, esclarecimentos sobre quais os motivos do não
cumprimento da Lei Complementar nº 191, sancionada pelo Presidente da República em 08 de março de
2022, que permite aos servidores da saúde pública contarem com o período de maio de 2020 a dezembro de
2021, para aquisição de direitos relacionados ao tempo de serviço. Diariamente estamos recebendo diversos
servidores da área saúde alegando que a administração municipal não se posicionou até a presente data, no
sentido de restabelecer de forma retroativa os pagamentos e benefícios suspensos por força de lei anterior.
Ainda, informar qual a possibilidade desta LC 191/2022 ser estendida aos demais servidores, respeitando os
princípios que norteiam o Direito do Trabalho, em especial o Princípio da Isonomia e da Continuidade da
Relação de Emprego.

REQUERIMENTO Nº 392/2022 - 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 sobre o funcionamento do Centro Escola Municipal
de atendimento Educacional Especializado (CEMAEE); haja vista que munícipes procuraram este Edil para
relatar que a supracitada instituição não oferece atendimento multidisciplinar às crianças com necessidades
educacionais diferenciadas. Importante ressaltar que, no ano de 2008, entrou em vigor a Lei nº 6662/2007 de
nossa autoria, a qual criava o Centro de Atendimento Multidisciplinar para atender as crianças da rede
municipal da Educação com dificuldades no aprendizado e contava com equipe interdisciplinar; informando
em que data foi desabilitado. Diante do exposto abaixo, solicitamos informar ainda, informações de quantos
servidores fazem parte da equipe do CEMAEE, por cargo, e quais são as suas atribuições?

REQUERIMENTO Nº 332/2022 - Evandro Galete
Solicitando ao Prefeito Municipal – Sr. Daniel Alonso após contatar os setores competentes informar a esta
Casa, para quando estão previstas as obras de manutenção/ reforma do Posto de Saúde de Avencas; haja
vista que, há mais de 4 anos estamos solicitando esta reforma e até o presente momento, não foi realizada
sequer a construção de abrigo para ‘lixo branco’, casa gás, cobertura do tanque e calçadas. Ainda,
reforçamos a necessidade de recuperação do muro, que está caindo, colocando em risco a segurança física
dos que por ali transitam.

REQUERIMENTO Nº 408/2022 - Luiz Eduardo Nardi
Solicitando ao Prefeito Municipal - Sr. Daniel Alonso, informações sobre a possibilidade de realizar a
substituição das lâmpadas que estão queimadas há mais de seis meses, nos postes localizados na Rua Olga
Rosa da Costa e Silva, Rua Romildo Marconato, Rua Juan Rubira Péres, no Bairro Antonio Carlos
Nascimento da Silva. Os moradores de importante bairro estão solicitando a troca das lâmpadas pelo
procedimentos administrativos, sem que, no entretanto, a Secretaria de Obras Públicas de nosso município
tome alguma providência para resolver esta situação.
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REQUERIMENTO Nº 403/2022 - Danilo da Saúde
Solicitando ao Prefeito Municipal, após contatos com o Secretário de Obras Públicas do município,
encaminhar a esta Casa, informações sobre as alterações que estão sendo feitas na Rua Nivaldo Severo
Barbosa, localizada entre o Jardim Damasco 1 e Damasco 3; uma vez que tem gerado transtornos à
comunidade local, que não foi comunicada das ações realizadas, em especial as mudanças dos postes de
lugar, transferindo do canteiro central para a calçada das residências, dificultando o trânsito de pedestres e o
acesso dos moradores as suas residências. Encaminhar com detalhamento as adequações que foram feitas
no local; e ainda, informar se ocorrerão novas mudanças, bem como, encaminhar cópias do expediente que
solicitou as intervenções com as devidas autorizações, recursos investidos e as justificativas apresentadas.

REQUERIMENTO Nº 395/2022 - Eduardo Nascimento
Solicitando ao Prefeito Municipal de Marília por meio do setor competente informar quais ações estão sendo
adotadas quanto à fiscalização acerca da poluição sonora no centro da cidade; haja vista que diversos
moradores do Edifício Marília – localizado na Avenida Sampaio Vidal esquina com a Rua Nove de Julho,
procuraram este Edil para relatar problema de poluição sonora causada pelo som alto do comércio local.
Destacamos que, este tipo de reclamação é recorrente na região central de Marília, tendo em vista que os
ruídos indesejáveis, desagradáveis, ou perturbadores, capazes de causar incômodos, enfermidades físicas
e/ou psicológicas, e que por isso podem vulnerar o bem-estar e a saúde equilibrada das pessoas que vivem
nos centros urbanos. Destarte, reiteramos nossa solicitação para que a Prefeitura de Marília fiscalize os
comércios que utilizam sistema de som alto, o qual venha a incomodar os moradores da região supracitada.

REQUERIMENTO Nº 385/2022 - Evandro Galete
Solicitando ao Prefeito Municipal - Sr. Daniel Alonso, após contatos com o setor competente, informar a esta
Casa quando será feito o mutirão limpeza, bem como, a retirada/reparos dos vazamentos de água e esgoto,
que correm a céu aberto na Via Expressa do Pombo, a partir da Avenida Santo Antonio até o final, pois a
população reclama da sujeira e mau cheiro.

REQUERIMENTO Nº 412/2022 - Luiz Eduardo Nardi
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", necessário Av. Rio Branco,
próximo ao número 1454, no Bairro Alto Cafezal; haja vista que os motoristas estão trafegando em alta
velocidade nesta, favorecendo a ocorrência de acidentes. Temos visto vidas ceifadas pela inexistência de
dispositivos tão eficazes e simples. Ainda, buscamos atender às inúmeras solicitações de nossa população.

REQUERIMENTO Nº 409/2022 - 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, que a Ouvidoria do Município dê publicidade às reclamações
registradas no setor por falta de medicamentos, constando os nomes dos medicamentos em falta e o tempo
que a Prefeitura não adquire o insumo. A publicidade supracitada necessita ser ampla, por meio do Diário
Oficial, do Portal Transparência do Município, das Unidades de Saúde e das Farmácias Populares. No ensejo,
ressaltamos que o telefone, e-mail e whatsApp da Ouvidoria devem ser divulgados nas Farmácias Populares
e nas Unidades de Saúde da cidade.

REQUERIMENTO Nº 344/2022 - Rogerinho
Solicitando ao Prefeito Municipal – Sr. Daniel Alonso, conjuntamente com o Secretário Municipal de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Sr. Renato Argollo Haber, e o Secretário Municipal de Obras Públicas
- Sr. Fábio Alves de Oliveira, informarem a esta Casa de Leis, dentro do prazo regimental, a viabilidade de
proceder com a implantação de ‘asfalto ecológico’ e/ou pavimentação asfáltica, na Rua Mário Tsuyoshi
Hataka, Rua Reinaldo da Silva e Rua 1º Sargento José Guinda Alves Filho, localizadas no bairro Sítio de
Recreio Vale do Sol, tendo em vista que existem muitos munícipes residentes no local, que pagam IPTU de
suas propriedades e necessitam de infraestrutura mínima de pavimentação, devido a enormes transtornos
principalmente em períodos de chuvas.

REQUERIMENTO Nº 381/2022 - Vânia Ramos
– Solicitando ao Prefeito Municipal - Daniel Alonso, que envide esforços para trazer ao nosso município o
serviço de ‘Atendimento Especial - ATENDE +’, que foi criado por meio do Decreto de nº 36.071 de 09 de
maio de 1996 e atualmente é regido pela Lei Municipal de São Paulo nº 16.337, de 30 de Dezembro de 2015.
É uma modalidade de transporte porta a porta, gratuita aos seus usuários, com regulamento próprio, oferecido
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pela Prefeitura do Município de São Paulo. O serviço destina-se exclusivamente, às pessoas com autismo,
surdo-cegueiras ou deficiência física e modalidade altamente reduzida, as quais não apresentam condições
de modalidade e acessibilidade autônoma aos meios de transporte convencionais ou que manifestam grandes
restrições ao acesso e uso de equipamentos urbanos.

REQUERIMENTO Nº 384/2022 - Júnior Moraes
Solicitando ao Prefeito Municipal – Sr. Daniel Alonso, conjuntamente com o Secretário municipal de Obras
Públicas - Sr. Fábio Alves de Oliveira, informarem a esta Casa de Leis, da viabilidade de se proceder com as
obras de recapeamento necessárias em toda extensão da Avenida Eugênio Coneglian, localizada no Distrito
Industrial, haja vista que se trata de importante via que permite o acesso a diversas indústrias e também é
avenida de ligação dos bairros adjacentes ao Jardim Santa Antonieta. Mencionada avenida apresenta
péssimas condições no seu leito carroçável e tem prejudicado a todos que trafegam pelo local.

REQUERIMENTO Nº 405/2022 - Dr. Elio Ajeka
Solicitando ao Prefeito Municipal de Marília-SP – Sr. Daniel Alonso, através do setor competente informar da
possibilidade de realizar a fiscalização e retirada de fios em desuso e desordenados existentes em postes de
energia elétrica em nosso município; haja vista, o risco à segurança de pedestres além da poluição visual
causada pelo excesso e desordem da fiação.

REQUERIMENTO Nº 373/2022 - Ivan Negão
Solicitando ao Prefeito Municipal de Marilia - Sr. Daniel Alonso após contatos com os setores competentes
informar a esta Casa de Leis sobre a possibilidade de que seja feita uma completa ação de limpeza em um
matagal localizado no bairro Trieste Cavichioli, mais precisamente na Rua Joana Alves, n. 85 - atendendo às
inúmeras reivindicações da população local.

REQUERIMENTO Nº 341/2022 - Agente Federal Junior Féfin
Solicitando ao Prefeito - 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, informações
acerca do sistema prestado na ‘Farmácia de Manipulação’, da empresa MF SISTEMAS.

REQUERIMENTO Nº 396/2022 - Rogerinho
Solicitando ao Presidente da EMDURB – Empresa de Mobilidade Urbana de Marília, conjuntamente com o
responsável pela empresa ‘Rizzo Parking and Mobility S/A’., enviarem a esta Casa de Leis, impreterivelmente
no prazo legal, o cronograma de implantação das adequações na operação da Zona Azul, tendo em vista a
liminar concedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, revogando a suspensão da operação do
estacionamento rotativo no município de Marília, e ainda, esclarecimentos conforme os questionamentos que
seguem, via correspondência.

REQUERIMENTO Nº 383/2022 - Vânia Ramos
Solicitando ao Prefeito Municipal - Daniel Alonso de através do setor competente que envide esforços para
construção de passeio público, na área onde se localiza a USF do Jardim Teruel – na Rua Elías Rifan, 35
(Conj. Hab. Vila dos Comerciários) e seu entorno, no local existe pouca iluminação devido à quantidade de
árvores; levando em conta ainda, que os pacientes e moradores em dias de chuva enfrentam a dificuldade de
transitar no barro e lama devido à ausência de calçamento. Ainda, solicitamos informar também da
possibilidade de substituir a iluminação pública de mencionada rua, pois devido a área verde ter muito árvores
com crescimento exagerado, o local se encontra escuro e frequentado por usuários de drogas.

REQUERIMENTO Nº 398/2022 - Júnior Moraes
Solicitando ao Prefeito Municipal – Sr. Daniel Alonso juntamente com os órgãos competentes, informarem da
possibilidade de se providenciar a instalação de braços de Iluminação nos postes da Rua Idalina Pimentel
esquina com a Rua José Gaudêncio de Moura, no Bairro JK , haja vista que a ausência coloca em risco a
todos que transitam pelo local; a população daquela importante comunidade se encontra se iluminação
apropriada, sofrendo inúmeros transtornos.

REQUERIMENTO Nº 410/2022 - Dr. Elio Ajeka
Solicitando ao Prefeito Municipal – Sr. Daniel Alonso através Secretário Municipal de Obras Públicas - Sr.
Fábio Alves de Oliveira, informar a esta Casa de Leis, a viabilidade de se proceder com as obras de
instalação de iluminação pública, por toda a extensão das chácaras localizadas atrás da Coca-Cola (FEMSA),
nas proximidades dos Bairros Jardim Florença e Jardim Damasco; haja vista a existência de mais de 900
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chácaras de lazer e de eventos, que são prejudicadas pela falta de infraestrutura pública. Trata-se de
reivindicação antiga da população local, que traria maior segurança e qualidade de vida aos munícipes

REQUERIMENTO Nº 374/2022 - Ivan Negão
Solicitando ao Prefeito Municipal de Marília - Daniel Alonso, informar a esta Casa, sobre a possibilidade de
ser executado o programa mutirão de limpeza 'Cidade Limpa', duas vezes por ano, ou seja, de 6 em 6 meses;
proporcionando com que os moradores tenham a oportunidade de colocar em frente às casas, utensílios,
objetos, móveis que não usam mais, latas, garrafas, pneus, objetos inservíveis em geral e, principalmente,
todo tipo de recipiente que possa acumular água; não sendo recolhidos galhos e restos de construção.

REQUERIMENTO Nº 382/2022 - Agente Federal Junior Féfin
– Solicitando ao Prefeito Municipal - Sr. Daniel Alonso e ao Secretário de Obras Públicas – Sr. Fábio Alves de
Oliveira, informarem 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 da instalação de uma cerca de
proteção ao entorno do parque infantil localizado na praça multiuso “Erika Renata Caparroz Malacrida” (foto
anexa), localizada na Av. Santa Helena, na altura do nº 1742, ao lado da Escola Adventista de Marília, nos
mesmos moldes em que foi feita a cerca no parquinho infantil localizado na Av. Vicente Ferreira, altura do
número 565 – em frente ao Posto de combustíveis DALLAS (foto anexa). Tal solicitação, tem como base a
segurança das crianças que ali frequentam, por ser uma área pública, assim evitando algum acidente ou até
uma tragédia, visto que em frente ao local existe uma avenida com grande fluxo de veículos. R E Q U E I R

REQUERIMENTO Nº 400/2022 - Vânia Ramos
Solicitando ao Prefeito Municipal - Daniel Alonso que através do setor competente informar a esta Casa da
possibilidade de se incluir no cronograma de substituição da iluminação pública, capinação e limpeza, as vias
públicas do bairro Jardim Flamingo; haja vista que moradores reclamam da baixa iluminação pública do
bairro, excesso de mato alto, muitas cobras e bichos peçonhentos e declaram que o bairro encontra-se
abandonado.

REQUERIMENTO Nº 402/2022 - Júnior Moraes
Solicitando ao Prefeito Municipal através das Secretarias competentes, informar sobre a possibilidade de
executar a manutenção de solo, nos Sítios de Recreio Santa Rosa - localizados no Distrito de Padre Nóbrega;
haja vista que, a via não possui pavimentação asfáltica e devido às ocorrências das chuvas o local fica
intransitável, com diversos buracos, situação que constantemente ocorre, provocando muitas dificuldades de
acesso aos proprietários dos imóveis daquela região.

REQUERIMENTO Nº 411/2022 - Dr. Elio Ajeka
Solicitando ao Prefeito Municipal de Marília - Sr. Daniel Alonso através do setor competente, informar da
possibilidade da realização de estudos de viabilidade para a realização de manutenção na Iluminação e
segurança do Terminal Rodoviário de Marília; haja vista as inúmeras reclamações devido a falta de segurança
do local, tendo em vista a falta de iluminação adequada, levando em conta que em diversos pontos as
lâmpadas estão queimadas; e ainda a constante presença pessoas em situação de rua, que utilizam os
bancos e instalações para se abrigarem, como também, a presença de flanelinhas no estacionamento,
situação que causa intimidação aos munícipes que utilizam o espaço.

REQUERIMENTO Nº 377/2022 - Ivan Negão
Solicitando ao Prefeito Municipal de Marília - Sr. Daniel Alonso e após consulta aos órgãos competentes,
informar à Edilidade da possibilidade de que seja feita uma operação tapa buracos na Rua Nelson Hermínio
de Souza, principalmente defronte ao número 58, no bairro Jardim Lavínia e no seguimento das obras
proceder à manutenção asfáltica e infraestrutura da mesma, em toda a sua extensão.

Marcos Rezende
Presidente

16/05/2022
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