Câmara Municipal de Marília
Estado de São Paulo

9ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 20ª LEGISLATURA, EM 05 DE ABRIL DE 2022
(Pauta das Matérias do Expediente)

INDICAÇÕES
INDICAÇÃO Nº 422/2022 - Professora Daniela
Sugerindo à CODEMAR que proceda à operação tapa buracos na Rua Voluntários da Pátria, próximo ao nº
129, no Bairro Mariana; haja vista a existência de buraco no local, situação que vem causando sérios
transtornos aos munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 423/2022 - Professora Daniela
Sugerindo ao DAEM que realize os reparos em vazamento existente na rede de água na Rua José Gerônimo
Peres, altura do nº 619-A, no Bairro Núcleo Habitacional Costa e Silva; haja vista o desperdício de água há
vários dias, causando transtornos à população que reside e transita pela via pública.

INDICAÇÃO Nº 424/2022 - Danilo da Saúde
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente providências para realizar a limpeza e
recolhimento de resíduos de diversas naturezas, depositados de maneira irregular, em toda a extensão às
margens da Avenida Antonieta Altenfelder, no Bairro Jardim Santa Antonieta, atendendo a solicitação da
população que transita pelo local.

INDICAÇÃO Nº 425/2022 - Professora Daniela
Sugerindo ao DAEM que realize os reparos em vazamento existente na rede de água na Rua Mário Degani,
altura do nº 185, no Bairro Palmital; haja vista o desperdício de água há vários dias, situação que vem
causando transtornos à população que reside e transita pela via pública.

INDICAÇÃO Nº 426/2022 - Agente Federal Junior Féfin
Sugerindo ao Prefeito Municipal através da Secretaria Municipal de Obras Públicas, conjuntamente com a
CODEMAR - Companhia de Desenvolvimento Econômico de Marília que seja feito o recapeamento na Rua
João de Oliveira, altura do nº 15, no Bairro Jardim dos Lírios; haja vista que a mesma se encontra com o piso
asfáltico danificado, praticamente sem cobertura asfáltica, desta forma, se faz necessária tal melhoria, pois
está causando transtornos aos moradores e aos motoristas que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 427/2022 - Evandro Galete
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente que realize a limpeza e manutenção do
'bueiro' localizado na Avenida Mauá, confluência com a Rua Almeida Júnior - Distrito de Padre Nóbrega; haja
vista que o mesmo se encontra entupido, com muita sujeira, causando sérios transtornos aos moradores.

INDICAÇÃO Nº 428/2022 - Evandro Galete
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente que realize a capinação, limpeza e
conservação no 'Cemitério Municipal' do Distrito de Padre Nóbrega; haja vista o mato alto no local, trazendo
insegurança para quem visita os túmulos dos parentes.

INDICAÇÃO Nº 429/2022 - Marcos Custódio
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos/manutenção na Rua Caetano Izzo, em toda a
sua extensão, no Bairro Jardim Araxá; haja vista o péssimo estado de conservação em que se encontra o piso
asfáltico da via, com muitos buracos, causando transtornos aos munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 430/2022 - Marcos Custódio
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos/manutenção na Avenida Hygino Muzy Filho, em
toda a sua extensão, no Bairro Jardim Acapulco; haja vista neste local haver muitos buracos, causando
transtornos a todos que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 431/2022 - Marcos Custódio
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos/manutenção na Rua Antônio Garcia, em toda a
sua extensão, no Bairro Jardim Universitário; haja vista a existência de muitos buracos na via pública, além de
uma enorme cratera, causando transtornos aos munícipes da região.
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INDICAÇÃO Nº 432/2022 - Marcos Custódio
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos/manutenção na Rua Washington Luiz, nº 2296,
no Bairro Núcleo Habitacional Castelo Branco; haja vista as péssimas condições do local, com buracos,
causando transtornos aos munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 433/2022 - Marcos Custódio
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos/manutenção na Rua Waldemar Pereira, nº 584,
no Bairro Palmital; haja vista a existência de diversos buracos na via pública, situação que causa transtornos
aos munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 434/2022 - Marcos Custódio
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos/manutenção na Rua Thomaz Alcalde, mais
precisamente no trecho que compreende seu primeiro quarteirão, no Bairro Palmital; haja vista as péssimas
condições em que se encontra o piso asfáltico no local, causando transtornos aos munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 435/2022 - Vânia Ramos
Sugerindo ao Prefeito Municipal de Marília - Sr. Daniel Alonso através do setor competente que realize a
capinação e limpeza na academia ao ar livre, e também, no passeio público da Avenida José de Grande, em
toda a sua extensão, no Bairro Jardim Parati; haja vista o mato alto, causando transtornos aos munícipes que
utilizam o local.

INDICAÇÃO Nº 436/2022 - Vânia Ramos
Sugerindo ao Prefeito Municipal de Marília - Sr. Daniel Alonso que através do setor competente realize a
capinação e limpeza na parte externa e interna da Escola Estadual 'Dr. Waldemar Moniz da Rocha Barros',
localizada na Rua Henrique Dias, no Bairro Palmital; haja vista o mato alto no local, dificultando o tráfego de
pedestres, além do risco de aparecimento de animais peçonhentos.

INDICAÇÃO Nº 437/2022 - Vânia Ramos
Sugerindo ao Prefeito Municipal de Marília - Sr. Daniel Alonso que através do setor competente efetue a poda
das árvores existentes na Avenida Presidente Tancredo Neves de Almeida, defronte ao nº 200, área central
de nosso município; haja vista que as mesmas se encontram muito altas, ofuscando a iluminação pública do
local, tornando a via escura, desta forma, trazendo insegurança a todos que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 438/2022 - Professora Daniela
Sugerindo à CODEMAR que proceda à operação tapa buracos em toda a extensão da Rua José Viana, no
Bairro Rubens de Abreu Izique; haja vista o péssimo estado de conservação em que se encontra a camada
asfáltica da via, com diversos buracos, situação que causa danos aos veículos e sérios transtornos aos
munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 439/2022 - Rogerinho
Sugerindo ao Prefeito Municipal através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Limpeza Pública, que
realizem a limpeza e capinação do canteiro central, rotatórias e passeio público, em toda a extensão da
Avenida Monte Carmelo, localizada no Bairro Fragata; haja vista que o mato se encontra muito alto, causando
transtornos à população com o aparecimento de insetos e animais peçonhentos.

INDICAÇÃO Nº 440/2022 - Rogerinho
Sugerindo à CODEMAR que realize uma operação tapa buracos na Rua Carlos Ferreira de Souza, altura dos
números 551 e 611, localizada no Bairro Jardim Marajó; haja vista a existência de buraco de grande
proporção, ocasionando sérios transtornos à população que lá reside.

INDICAÇÃO Nº 441/2022 - Professora Daniela
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente que realize a limpeza no bueiro localizado na
Rua João Serra, próximo ao nº 370, no Bairro Rubens de Abreu Izique; tendo em vista que o mesmo se
encontra entupido, causando muitos transtornos aos moradores vizinhos.

INDICAÇÃO Nº 442/2022 - Rogerinho
Sugerindo ao Prefeito Municipal de Marília – Sr. Daniel Alonso, através da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Limpeza Pública, conjuntamente com a Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude, que
procedam com a poda drástica das copas das árvores, além de capinação e limpeza do Poliesportivo de
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Lácio; haja vista que as mesmas se encontram muito densas e a vegetação muito alta, ocasionando o
aparecimento de insetos e animais peçonhentos, colocando em risco a população que utiliza o local.

INDICAÇÃO Nº 443/2022 - Rogerinho
Sugerindo ao Prefeito Municipal através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Limpeza Pública, que
procedam com ao recolhimento dos galhos provenientes de poda de árvores existentes na Rua América,
altura do nº 459, nas proximidades da confluência com a Rua Gaspar de Lemos, no Bairro Palmital; haja vista
que os galhos estão causando transtornos à população devido ao aparecimento de insetos e animais
peçonhentos.

INDICAÇÃO Nº 444/2022 - Professora Daniela
Sugerindo à CODEMAR que proceda à operação tapa buracos em toda a extensão da Rua Nelson Grassi, no
Bairro Parque Residencial Santa Gertrudes; 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 445/2022 - Júnior Moraes
Sugerindo ao DAEM que realize os reparos em vazamento existente na rede de água da Rua Hermínio
Scarabotolo, próximo ao nº 265, no Bairro Palmital e, logo após, efetuar a operação tapa buracos; haja vista o
transtorno que vem causando aos moradores devido ao desperdício de água há vários dias.

INDICAÇÃO Nº 446/2022 - Júnior Moraes
Sugerindo ao DAEM que realize os reparos em vazamento existente na rede de água na Avenida Tomé de
Souza, próximo ao nº 265, no Bairro Jardim Monte Castelo e, logo após, efetuar a operação tapa buracos;
haja vista o transtorno que vem causando aos moradores devido ao desperdício de água.

INDICAÇÃO Nº 447/2022 - Júnior Moraes
Sugerindo à EMDURB que proceda com a pintura de sinalização de solo com os dizeres 'PARE' na Rua
Jovina de Baptista Raineri, em toda a sua extensão, no Bairro Conjunto Habitacional Monsenhor João Batista
Tóffoli; haja vista que a mesma se encontra desgastada, causando sérios riscos aos motoristas e pedestres
que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 448/2022 - Júnior Moraes
Sugerindo à EMDURB que proceda com a pintura de sinalização de solo com os dizeres 'PARE' na Rua
Guararapes, em toda a sua extensão, no Bairro Jardim Monte Castelo; haja vista que a mesma se encontra
desgastada, causando sérios riscos aos motoristas e pedestres que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 449/2022 - Júnior Moraes
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Luiz Manna, em toda a extensão, no
Bairro Villa Real; haja vista o péssimo estado de conservação em que se encontra o piso asfáltico da via
pública, com muitos buracos, causando transtornos aos moradores e a todos que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 450/2022 - Dr. Elio Ajeka
Sugerindo à EMDURB, providências urgentes, para aumentar a altura do redutor de velocidade do tipo
'lombada' na Avenida Rio Branco, próximo ao nº 1150, no Bairro Alto cafezal; haja vista a frequente ocorrência
de acidentes com pedestres, no referido local.

INDICAÇÃO Nº 451/2022 - Dr. Elio Ajeka
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Urias Avelino de Moraes, em toda a sua
extensão; haja vista tratar-se de importante via de acesso a vários bairros e, a existência de inúmeros buracos
impossibilita o devido trânsito de veículos, causando riscos de acidentes e transtornos aos motoristas que por
ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 452/2022 - Dr. Elio Ajeka
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Paulino da Silva Lavandeira,
confluência com a Rua Setembrino Cardoso Maciel, no Bairro Fragata; haja vista a existência de buraco no
local, impossibilitando o tráfego normal de veículos pela referida via, causando riscos de acidentes e
transtornos aos motoristas que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 453/2022 - Dr. Elio Ajeka
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

Sugerindo à CODEMAR que realize a manutenção do desnível existente na Rua Marechal Deodoro, nº 355 centro; haja vista que impossibilita o devido trânsito de veículos pela referida via, causando riscos de
acidentes e transtornos aos motoristas que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 454/2022 - Rogerinho
Sugerindo ao Prefeito Municipal através da Secretaria Municipal de Obras Públicas, conjuntamente com a
Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude, que proceda com a substituição e manutenção da
iluminação do 'Poliesportivo' de Lácio; haja vista que a mesma se encontra precária, dificultando as atividades
esportivas praticadas no período noturno.

INDICAÇÃO Nº 455/2022 - Rogerinho
Sugerindo à EMDURB que realize a instalação de um redutor de velocidade do tipo 'lombada' na Rua Thomaz
Giovanini, nas proximidades dos números 93 e 110, localizada no Bairro Villa D'Itália; haja vista que muitos
motoristas desenvolvem velocidade acima do permitido por lei, favorecendo sérios riscos de atropelamentos e
acidentes de trânsito.

INDICAÇÃO Nº 456/2022 - Luiz Eduardo Nardi
Sugerindo à EMDURB estudos para a retirada da sinalização de solo com os dizeres 'PARE' na travessia da
linha férrea, para quem vem pela Avenida Das Esmeraldas, entrando na Avenida Carlos Pavarini, sentido
centro/bairro, no Bairro Parque das Indústrias; haja vista que possui uma sinalização de 'Pare' na Rua Avelino
Júlio de Oliveira (ao lado do Dmax Hotel). Ressaltamos que a referida sinalização logo atravessando os
trilhos, tem causado transtornos aos motoristas, congestionando o tráfego.

INDICAÇÃO Nº 457/2022 - Luiz Eduardo Nardi
Sugerindo à CODEMAR que proceda à operação tapa buracos na Avenida Monteiro Lobato, nas
proximidades do nº 138, no Bairro Jardim São Geraldo; uma vez o mau estado de conservação em que se
encontra o piso asfáltico da via pública, com buraco, situação que causa danos aos veículos e risco iminente
de acidentes.

INDICAÇÃO Nº 458/2022 - Dr. Elio Ajeka
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Avenida Feijó, nº 299, no Bairro Barbosa;
haja vista a existência de buraco no local, causando riscos de acidentes e transtornos aos motoristas que por
ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 459/2022 - Danilo da Saúde
Sugerindo ao DAEM, providências urgentes, para realizar a reposição da camada asfáltica na Rua Sérgio
José Bombini, próximo ao nº 65, no Bairro Jardim Paraíso, em abertura efetuada pela Autarquia para sanar
possíveis vazamentos na rede de água; haja vista os transtornos que vêm causando aos motoristas que por
ali trafegam, colocando em risco a integridade física e risco elevado de acidente.

INDICAÇÃO Nº 460/2022 - Danilo da Saúde
Sugerindo à CODEMAR, providências urgentes, para realizar a manutenção da camada asfáltica na Rua
Clotilde Maria de Jesus, nº 72, nas proximidades do acesso de entrada da empresa 'Temperola', no Bairro
Hípica Paulista; tendo em vista que no referido local existe um buraco, que vem causando transtornos e
impedindo o tráfego de veículos de forma segura, colocando em risco a integridade física e risco elevado de
acidentes.

INDICAÇÃO Nº 461/2022 - Danilo da Saúde
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente providências em relação à manutenção,
capinação e limpeza, necessárias, na EMEI 'Balão Mágico', localizada na Rua Eduardo Prado, nº 56-A, no
Bairro Jardim Monte Castelo; tendo em vista as péssimas condições em que se encontra o local e, por se
tratar de uma unidade escolar, atendendo as diversas reclamações por parte dos pais e responsáveis dos
alunos.

INDICAÇÃO Nº 462/2022 - Eduardo Nascimento
Sugerindo à CODEMAR que realize o recapeamento total do asfalto da Avenida Das Esmeraldas; haja vista a
existência de vários buracos na via pública, situação que danifica os veículos, gerando riscos de acidentes.

INDICAÇÃO Nº 463/2022 - Eduardo Nascimento

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

Sugerindo ao Prefeito Municipal por meio do setor competente que realize os reparos na 'sarjeta' da Avenida
Das Esmeraldas, altura do nº 241; haja vista a existência de buraco, com o acúmulo de água, trazendo
dificuldade aos motoristas para estacionar no local.

INDICAÇÃO Nº 464/2022 - Eduardo Nascimento
Sugerindo à CODEMAR que realize os reparos na camada asfáltica da Rua 15 de Novembro, altura do nº
1776, no Bairro Somenzari; haja vista que a referida via pública possui fluxo contínuo e intenso de veículos,
oferecendo sérios riscos de acidentes.

INDICAÇÃO Nº 465/2022 - Eduardo Nascimento
Sugerindo à CODEMAR que realize os reparos na camada asfáltica da Rua Bororós, altura do nº 90, onde há
uma cratera, no Bairro Senador Salgado Filho; tendo em vista tratar-se de via pública de sentido único de
direção de trânsito, porém, é estreita e os automóveis estacionam dos dois lados da rua, impossibilitando aos
motoristas desviarem do enorme buraco.

INDICAÇÃO Nº 466/2022 - Eduardo Nascimento
Sugerindo ao Prefeito Municipal de Marília - Sr. Daniel Alonso, através dos setores competentes que realizem
os reparos necessários na Rua Canadá, sendo, um defronte ao nº 1070, em um recorte no asfalto e, outro
defronte ao nº 1248, onde há um buraco; haja vista as péssimas condições em que se encontra o piso
asfáltico, causando transtornos aos motoristas que por ali trafegam, no Bairro Jardim Vitória.

INDICAÇÃO Nº 467/2022 - Eduardo Nascimento
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos em toda a extensão da Rua Nassimen Mussi,
principalmente defronte aos números 156, 180, 268, 376 e 490, no Bairro Jardim Itaipu; haja vista as
péssimas condições em que se encontra o piso asfáltico da via pública, com vários buracos, situação que
causa danos aos veículos e risco iminente de acidentes.

INDICAÇÃO Nº 468/2022 - Vânia Ramos
Sugerindo ao Prefeito Municipal de Marília - Sr. Daniel Alonso que através do setor competente realize a
capinação do canteiro central da Avenida Tiradentes, em toda a sua extensão; haja vista que o crescimento
exagerado do mato vem causando transtornos quanto à visibilidade dos condutores que transitam por ali.

INDICAÇÃO Nº 469/2022 - Vânia Ramos
Sugerindo ao Prefeito Municipal de Marília - Sr. Daniel Alonso que através do setor competente realize a
capinação da praça localizada na Avenida Vicente Ferreira, confluência com a Rua Thomaz Gonzaga, no
Bairro Cascata; haja vista o crescimento exagerado do mato no local, favorecendo o surgimento de insetos e
animais peçonhentos.

INDICAÇÃO Nº 470/2022 - Danilo da Saúde
Sugerindo à CODEMAR providências para a realização do recape da camada asfáltica da Avenida Eugênio
Coneglian, em toda a sua extensão, no Bairro Distrito Industrial; tendo em vista as péssimas condições em
que se encontra a referida via devido ao tráfego intenso de veículos pesados, causando transtornos e
dificultando o trânsito normal de veículos no local.

INDICAÇÃO Nº 471/2022 - Ivan Negão
Sugerindo à EMDURB que realize a instalação de um redutor de velocidade do tipo 'lombada' na Rua 15 de
Novembro, altura do nº 2870, no Bairro Somenzari, em virtude do grande fluxo de veículos, sobretudo, de
motocicletas, onde muitos motoristas desenvolvem alta velocidade; haja vista que residem muitos idosos na
referida via pública, que fazem suas compras nos estabelecimentos cotidianamente, o que torna ainda mais
necessário e urgente tal dispositivo.

REQUERIMENTOS QUE INDEPENDEM DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
REQUERIMENTOS SUJEITOS A VOTAÇÃO
REQUERIMENTOS SUJEITOS A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
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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 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 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.

REQUERIMENTO Nº 458/2022 - Luiz Eduardo Nardi
Solicitando ao Prefeito Municipal - Sr. Daniel Alonso juntamente com a CODEMAR e EMDURB - Empresa de
Desenvolvimento Urbano e Habitacional de Marília informarem a esta Casa de leis da possibilidade de realizar
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ampla revitalização das vias internas e demais pontos de acesso do ‘Cemitério municipal da Saudade’,
reparando os danos e permitindo a acessibilidade às pessoas portadoras de deficiências ou com mobilidade
reduzida; haja vista que, a população reclama das muitas dificuldades de acesso aos jazigos dos cemitérios,
conforme demonstram as imagens. Ainda, a recuperação asfáltica, procedimentos muito importantes, posto
que deixam as ruas em boas condições de acesso.

REQUERIMENTO Nº 451/2022 - Agente Federal Junior Féfin
Solicitando ao Prefeito Municipal – Sr. Daniel Alonso e ao Diretor Presidente do DAEM – Sr. João Augusto de
Oliveira Filho, encaminharem a esta Casa de leis, dentro do prazo regimental de 15 (quinze)dias, conforme
art. 16, XXII da Lei Orgânica Municipal, respostas dos questionamentos abaixo elencados, que tratam sobre
os serviços prestados pelo DAEM juntamente com a empresa ‘Replan’, referentes aos critérios usados para
os reparos, obras e fiscalização - objeto desse requerimento, para que sejam esclarecidos quais são as
competências, critérios e responsabilidade do DAEM e da REPLAN.

REQUERIMENTO Nº 426/2022 - Rogerinho
Solicitando ao Prefeito Municipal - Sr. Daniel Alonso, através da Secretária Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social - Sra. Wânia Lombardi, informar a esta Casa de Leis, dentro do prazo legal, quais
medidas estão sendo tomadas, em relação aos moradores em situação de rua de nosso município, espalhada
praticamente toda a cidade, de forma mais acentuada na região central, próximo ao Terminal Urbano, à Praça
Maria Isabel, Praça Atos Fragata, praça da EMDURB e praticamente em todos os semáforos existentes na
área comercial de nossa cidade. Enviar informações de como está sendo fornecido o transporte para
retornarem às suas cidades de origem, de forma a promover o reestabelecimento dos vínculos familiares.
Ainda, perguntamos: a) Existe planilha contendo o cadastro dessa população? b) Quanto a Secretaria tem
gasto com assistência a essa população? c) Enviar ainda, comprovantes de pagamentos das despesas
efetuadas com essa finalidade, no prazo dos últimos doze meses.

REQUERIMENTO Nº 423/2022 - Vânia Ramos
Solicitamos ao Prefeito Municipal – Sr. Daniel Alonso que através do setor competente envide esforços
quanto manutenção e melhorias no Centro Municipal Educacional de Esportes e Cultura, da zona Sul, mais
precisamente localizado na avenida Mem de Sá; que já foi alvo de vários vandalismo. Trata-se de local criado
com o objetivo de desenvolvimento social, esportivo e cultural; que encontra-se destruído, praticamente
destelhado, crescimento do mato muito alto favorecendo a proliferação de insetos e bichos peçonhentos, tais
como: cobras e escorpiões.

REQUERIMENTO Nº 437/2022 - Júnior Moraes
– Solicitando ao Prefeito Municipal - Daniel Alonso, através dos setores competentes, informar da
possibilidade de providenciar a manutenção da estrada localizada próxima à FEMSA - ‘Cola-Cola’ Marília, na
Zona Sul; que, devido às fortes chuvas se encontra em péssimas condições de trafegabilidade, causando
transtornos a todos que passam por ali todos os dias. Tratar-se de única via de acesso aos loteamentos Santa
Bárbara, Uberlândia e Monte Estrela.

REQUERIMENTO Nº 446/2022 - Danilo da Saúde
Solicitando ao Prefeito Municipal - Daniel Alonso, após consultar os Secretários municipais da Saúde - Cássio
Luiz Pinto e de Obras Públicas - Fabio Alves, informar sobre a adoção de providências para a adequação da
USF Marajó/Santa Paula, em relação à entrada de veículos no estacionamento da unidade de saúde e à
acomodação dos pacientes na área de espera. O acesso dos veículos passa por dentro da área coberta onde
ficam os pacientes que aguardam atendimento, colocando em risco os usuários do serviço de saúde, em
especial as crianças, idosos e pessoas com dificuldades de mobilidade. A equipe local já apresentou
propostas para ampliar a cobertura da área de espera para melhor acomodar e garantir a segurança da
comunidade local.

REQUERIMENTO Nº 434/2022 - 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, que esclareça o não cumprimento da Lei Ordinária 8578/2020,
a qual dispõe sobre a obrigatoriedade da transparência em relação aos custos da comunicação veiculada “via
internet”; principalmente em sites de notícias, patrocínios e impulsionamentos em redes sociais. Segundo a
legislação municipal, as informações devem ser organizadas em links específicos para cada campanha de
comunicação, que por sua vez devem exibir dados específicos para pagamento de cada um dos prestadores
de serviço no “Portal Transparência”.
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REQUERIMENTO Nº 449/2022 - Dr. Elio Ajeka
Solicitando ao Prefeito Municipal de Marília-SP – Sr. Daniel Alonso, após contatos com os setores
competentes, informar quando se dará a reforma, bem como, ampliação da cozinha da EMEI ‘Balão Mágico’,
uma vez que a mesma não está comportando toda a demanda.

REQUERIMENTO Nº 431/2022 - Evandro Galete
Solicitando ao Prefeito Municipal - Sr. Alonso, após contatar o Secretário municipal da Educação, informarem
sobre as atribuições dos auxiliares de Desenvolvimento da Educação (ADE), que colaboram no
desenvolvimento das crianças nas unidades infantis da rede municipal; uma vez que segundo relatos estes
não atendem crianças acima de 3 anos, principalmente quanto às atividades de higiene e acompanhamento
nos sanitários; sendo que estas crianças de idade tão tenra, ainda dependem de acompanhamento. Muitos
pais alegam que as crianças chegam sujas em casa, e que dado a gravidade, acabam sofrendo infecções.
Solicitamos esclarecimentos.

REQUERIMENTO Nº 418/2022 - Ivan Negão
Solicitando ao Prefeito Municipal - Sr Daniel Alonso após consulta aos órgãos competentes informar quando
serão realizadas as ações de reforma, limpeza e capinação dos próprios públicos localizados no Conjunto
Habitacional Monsenhor Batista Toffoli, mais especificamente no campinho de futebol.

REQUERIMENTO Nº 459/2022 - Luiz Eduardo Nardi
Solicitando ao Prefeito Municipal - Sr. Daniel Alonso, informações sobre a possibilidade de colocar destinar
um profissional da área de psiquiatria e um da área de psicologia nas unidades e postos de saúde de nossa
cidade; tendo em vista o grande número de suicídio que vem ocorrendo em nossa cidade. Muitas pessoas
tem procurado este vereador para solicitar resposta mais eficientes do município sobre este problema que tem
atingido várias famílias da nossa cidade e que, já foi objeto de requerimento deste Vereador, apresentado em
anexo (Requerimento nº 1951/2021). O suicídio é um fenômeno complexo, multifacetado e de múltiplas
determinações, que pode afetar indivíduos de diferentes origens, classes sociais, idades, orientações sexuais
e identidades de gênero.

REQUERIMENTO Nº 452/2022 - Agente Federal Junior Féfin
Solicitando ao Prefeito Municipal – Sr. Daniel Alonso e ao Diretor Presidente do DAEM – Sr. João Augusto de
Oliveira Filho, que informem da possibilidade de que sejam feitas obras para nivelar as tampas de ferro de
esgoto com a via asfáltica, que ficam no centro das principais ruas e avenidas, visto em alguns casos estarem
tão profundas que coloca a vida de motociclistas em risco bem como danificam os veículos, podendo gerar
um custo muito maior à administração caso haja algum acidente ou dano e tenha de ser reparado em ação
judicial, diante da responsabilidade objetiva da Administração Pública em reparar os danos por ação ou
omissão.

REQUERIMENTO Nº 427/2022 - Rogerinho
Solicitando ao Prefeito Municipal - Sr. Daniel Alonso informar a esta Casa sobre a possibilidade de envidar
esforços e requerer junto ao Governador do Estado Sr. Rodrigo Garcia, que realize em ‘caráter de urgência
‘um mutirão de Oftalmologia destinado à prevenção e à recuperação da saúde ocular, tais como: cirurgias de
catarata, "pterígio", retina e outros; haja vista a enorme fila de espera de pacientes, exames, procedimentos e
tratamento para prevenção de doenças oftalmológicas; que ficam anos sem atendimento devido à enorme
demanda nessa área, situação que foi agravado com a pandemia do COVID-19.

REQUERIMENTO Nº 455/2022 - Vânia Ramos
Solicitando ao Prefeito Municipal - Daniel Alonso que envide esforços junto aos competentes setores e
informe sobre a criação de um Centro de Referência ou uma Associação pela Saúde Emocional, mental de
crianças e adolescentes, com o objetivo de identificar impacto causado pelo isolamento pandêmico, pois é de
assunto a agressividade desenvolvida após este período, em crianças e adolescentes, nas escolas e em
família. Ocorre de forma recorrente, sendo retratada em reportagem, notícias e servindo de tema para
debates nos meios de comunicação e rede sociais e desta forma, o assunto vem tomando evidencia na
sociedade; haja vista que esses distúrbios não tratados nesta fase, podem apresentar graves prejuízos à
idade adulta (segundo profissionais da área da saúde).

REQUERIMENTO Nº 438/2022 - Júnior Moraes
Solicitando ao Prefeito Municipal de Marília - Sr. Daniel Alonso e ao Secretário Municipal de Obras Públicas –
Sr. Fábio Alves de Oliveira informarem a esta Casa de Leis, sobre a possibilidade de instalação de postes de
16/05/2022

Página 8
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

iluminação em uma praça localizada na Rua Alexandre Chaia, próximo ao numero 20, no bairro Jardim
Esplanada; haja vista que os moradores da região se uniram e com esforços fizeram diversas melhorias na
mesma, faltando somente a iluminação pública, trata-se de importante reivindicação dos moradores desta
região.

REQUERIMENTO Nº 447/2022 - Danilo da Saúde
Solicitando ao Prefeito Municipal - Daniel Alonso informar quando serão adotadas as medidas urgentes para
recuperação e reforma do Poliesportivo ‘Olício Gadia’, localizado na Vila Altaneira, zona Leste da cidade, ver
imagens. O local citado apresenta-se em total estado de abandono com mato alto, sujeira, estrutura física
deteriorada servindo de abrigo para as ocorrências de práticas de ilicitude. Rotineiramente recebemos
denúncias por parte da população que moram na região relatando que jovens e adolescentes estão fazendo
consumo de drogas e bebidas alcoólicas à luz do dia sem qualquer tipo de intervenção por parte do poder
público.

REQUERIMENTO Nº 435/2022 - Eduardo Nascimento
Solicitando ao Prefeito de Marília - Daniel Alonso – por meio do setor competente no prazo regimental de 15
dias, consoante o artigo 16, XXII, da Lei Orgânica do Município, informações sobre todos os protocolos de
pedidos em pecúnia, de pagamento de Licenças-prêmios, a partir de 01 de janeiro de 2021, em ordem
cronológica, nos quais constem o número do Pedido e Data do Protocolo; bem como, a Ordem dos
pagamentos realizados, com a respectiva data, bem como a lista dos pagamentos à se realizarem no próximo
período.

REQUERIMENTO Nº 450/2022 - Dr. Elio Ajeka
Solicitando ao Prefeito Municipal de Marília-SP – Sr. Daniel Alonso, informar quando se dará a reforma do
Centro Dia do Idoso, bem como, a execução dos eventuais reparos necessários no local, implantação de
horta suspensa, instalação de academia ao ar livre, visando conforto e segurança aos usuários do espaço.

REQUERIMENTO Nº 419/2022 - Ivan Negão
Solicitando ao Prefeito Municipal de Marília - Sr. Daniel Alonso e ao Presidente do DAEM, enviarem a esta
Casa de leis, justificativas e relatórios que apontem quais são os critérios de correções monetárias aplicados
aos tributos e taxas municipais.

REQUERIMENTO Nº 460/2022 - Luiz Eduardo Nardi
Solicitação ao Prefeito Municipal – Sr. Daniel Alonso, esclarecimentos sobre o processo de ‘Chamamento
Público’ para Seleção de Organização Social, visando à contratação de entidade de direito privado sem fins
lucrativos para celebração de contrato de gestão objetivando o Gerenciamento, Operacionalização e
Execução das Ações e Serviços de Saúde de componentes da Rede de Urgência e Emergência - RUE,
compreendendo: SAMU – SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA.(Licitação N.8/2021),
Saúde da Mulher e CAOIM. Informar em que fase se encontra o processo de licitação de contratação desta
empresa. E ainda, se as empresas já estiverem habilitadas, informar quais foram as empresas habilitadas
para disputar o certame.

REQUERIMENTO Nº 453/2022 - Agente Federal Junior Féfin
Solicitando ao Prefeito Municipal - Sr. Daniel Alonso, 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, informar quando passarão a divulgar através do site da Prefeitura e dos canais de mídias,
levando ao conhecimento da população, bem como da própria concessionária ‘RIZZO PARKING’, que a Lei
8240/2018 - Sistema de Zona Azul - foi alterada e não mais exige a rotatividade obrigatória do sistema, e o
descumprimento por parte da empresa pode ensejar, novamente, a suspensão do contrato que está em vigor
amparado por liminar.

REQUERIMENTO Nº 439/2022 - Rogerinho
– Solicitando ao Sr. Prefeito Municipal – Daniel Alonso, conjuntamente com o Secretário Municipal de Obras
Públicas - Sr. Fábio Alves de Oliveira, informarem a esta Casa, após desenvolvimento de estudos, sobre a
possibilidade de se providenciar a construção e implantação de uma "academia ao ar livre", com todos
aparelhos apropriados e necessários para atividades físicas, em área pública localizada na Rua Emaús, na
confluência com a Rua Galiléia - bairro Betel, atendendo antiga reivindicação dos munícipes daquela região e
proporcionando qualidade de vida saudável através da prática de atividades físicas e a convivência entre as
pessoas da própria comunidade, que aguardam pela implantação desse importante equipamento público.
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REQUERIMENTO Nº 443/2022 - Júnior Moraes
Solicitando ao Prefeito Municipal – Sr. Daniel Alonso, após contatos com o setor competente, informar a esta
Casa de Leis sobre a possibilidade de se adquirir veículos para a divisão de Fiscalização de Posturas, que é
composta por 15 fiscais e que, desde 2002 conta com apenas 02 veículos para desenvolver suas atividades.
Com o passar dos anos as demandas se multiplicaram drasticamente, havendo necessidade do cumprimento
de inúmeros plantões, especialmente noturnos; comprometendo muitas vezes, o adequado desempenho das
atividades.

REQUERIMENTO Nº 448/2022 - Danilo da Saúde
Solicitando informações do Prefeito Municipal - Sr Daniel Alonso, sobre quando serão adotadas providências
para execução da obra de interligação de bairros da Zona Oeste, tais como: com o Jardim Bandeirantes e
Jardim América ao Marília Shopping. Estas importantes obras de infraestrutura e mobilidade urbana são
previstas no Plano Diretor do Município de Marília, através da Lei Complementar n° 480/06, e vai ao encontro
das diversas reivindicações já apresentadas pelos moradores dessa região.

REQUERIMENTO Nº 436/2022 - Eduardo Nascimento
Solicitando ao Prefeito de Marília – Daniel Alonso – no prazo regimental de 15 dias, consoante o artigo 16,
XXII, da Lei Orgânica do município, as informações abaixo elencadas, relativas a doação de áreas, finalidade
da destinação e propósitos das atividades econômicas.

REQUERIMENTO Nº 457/2022 - Dr. Elio Ajeka
Solicitando ao Prefeito Municipal de Marília-SP – Sr. Daniel Alonso, juntamente com os órgãos competentes
informarem a esta Edilidade sobre a possibilidade de proceder à implantação de novos CRAS (Centros de
Referência de Assistência Social), na região norte da cidade de Marília, mais precisamente nas mediações
dos Bairros Montana, Maracá e Trieste Cavichiolli.

Marcos Rezende
Presidente
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