Câmara Municipal de Marília
Estado de São Paulo

10ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 20ª LEGISLATURA, EM 11 DE ABRIL DE 2022
(Pauta das Matérias do Expediente)

INDICAÇÕES
INDICAÇÃO Nº 472/2022 - Professora Daniela
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente que realize a limpeza e colocação da tampa
da 'boca de lobo' localizada na Rua Antônio Ramos, esquina com a Rua Manoel Izupério da Silva, no Bairro
Jardim São Vicente de Paulo; tendo em vista o mau cheiro devido a tampa estar solta, podendo ocasionar
acidentes aos pedestres que ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 473/2022 - Vânia Ramos
Sugerindo ao Prefeito Municipal de Marília - Sr. Daniel Alonso, que através do setor competente efetue a
erradicação de uma árvore que se encontra infestada de cupim, existente na praça do Bairro Núcleo
Habitacional Dr. Fernando Mauro Pires Rocha, defronte à Escola Estadual 'Professor Antônio Reginato' e
substitua por uma nova árvore.

INDICAÇÃO Nº 474/2022 - Vânia Ramos
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na rotatória da Avenida Vicente Ferreira,
confluência com a Rua 9 de Julho, no Bairro Cascata; haja vista a existência de buraco, situação que causa
transtornos aos motoristas que por ali trafegam devido ao fluxo intenso e constante no local.

INDICAÇÃO Nº 475/2022 - Professora Daniela
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar aos setores competentes que procedam com a revitalização da
área pública localizada entre a Rua Antônio Plastina e a Avenida Guiomar Novaes, no Bairro Conjunto
Habitacional Lindomar Gomes de Carvalho, sendo: a instalação de playground, iluminação e construção de
calçadas, bancos e lixeiras, fazendo-se necessárias tais benfeitorias, uma vez que poderia ser uma área
preservada e de lazer para população. Atendendo pedidos dos munícipes.

INDICAÇÃO Nº 476/2022 - Professora Daniela
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar à competente Secretaria que realize a limpeza e, logo após, a
dedetização dos 'bueiros', localizados nos Bairros Residencial Vida Nova Maracá e Residencial Montana; haja
vista que se encontram entupidos e com a proliferação de ratos, causando muitos transtornos aos moradores
vizinhos.

INDICAÇÃO Nº 477/2022 - Professora Daniela
Sugerindo à CODEMAR que proceda à operação tapa buracos em toda a extensão da Rua Josefa Pereira
Alves, no Bairro Residencial Vida Nova Maracá II; 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 478/2022 - Vânia Ramos
Sugerindo ao DAEM que verifique a vazão de água da Rua Francisco Barrueco, no Bairro Jardim Parati, pois
se encontra novamente com vazamento de água na camada asfáltica, surgindo novas erosões; haja vista que
alguns dias atrás foi realizada a manutenção, porém, de nada adiantou.

INDICAÇÃO Nº 479/2022 - Vânia Ramos
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos em toda a extensão da Rua Omar Nunes
Cardoso, no Bairro Jardim Cavallari; haja vista o péssimo estado de conservação em que se encontra o piso
asfáltico, com vários buracos, situação que causa transtornos aos motoristas que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 480/2022 - Vânia Ramos
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos em toda a extensão da Rua Maestro Silvio de
Souza, no Bairro Jardim Cavallari; haja vista o péssimo estado de conservação em que se encontra o piso
asfáltico da via, com diversos buracos, prejudicando o tráfego normal de veículos no local.

INDICAÇÃO Nº 481/2022 - Marcos Custódio
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Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos/manutenção na Avenida Ipiranga, nº 45 - centro;
haja vista a existência de muitos buracos na via, causando transtornos aos munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 482/2022 - Marcos Custódio
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos/manutenção na Rua Sergipe, nº 43 - centro;
haja vista a existência de buracos no local, causando transtornos aos munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 483/2022 - Marcos Custódio
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos/manutenção na Rua Olindo Tralli, nº 98, no
Bairro Jardim Edisom da Silva Lima; haja vista neste local haver uma cratera, causando transtornos aos
munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 484/2022 - Marcos Custódio
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Luiz Carlos Ferrari, nº 148, Jardim
Edisom da Silva Lima; haja vista as péssimas condições em que se encontra o piso asfáltico no local, com
buracos, causando transtornos aos munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 485/2022 - Marcos Custódio
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos/manutenção na Rua Bento de Abreu Filho, nº
796, no Bairro Jardim Santa Antonieta; haja vista a existência de buracos, causando transtornos aos
munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 486/2022 - Marcos Custódio
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos/manutenção na Avenida Edgard de Santa Fé
Cruz, em toda a sua extensão, no Bairro Jardim Santa Antonieta; haja vista a existência de muitos buracos na
via pública, causando transtornos aos munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 487/2022 - Júnior Moraes
Sugerindo à CODEMAR que proceda à operação tapa buracos na Avenida José da Silva Nogueira Júnior,
mais precisamente no trecho que compreende entre as Ruas Apparecida de Faria Pereira e Oswaldo Ramos,
no Bairro Firenze; haja vista a existência de buracos no local, situação que vem causando sérios transtornos
aos munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 488/2022 - Júnior Moraes
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Manoel Cândido Batista, em toda a sua
extensão, no Bairro Thereza Bassan de Argollo Ferrão; 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 489/2022 - Júnior Moraes
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Adair Martins, em toda a sua extensão,
no Bairro Jardim Fontanelli; 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 490/2022 - Júnior Moraes
Sugerindo à EMDURB que proceda com a pintura de sinalização de solo com os dizeres 'PARE' em todas as
vias públicas do Bairro Núcleo Habitacional José Teruel Martinez; uma vez o desgaste da mesma devido à
ação do tempo, favorecendo a ocorrência de acidentes.

INDICAÇÃO Nº 491/2022 - Professora Daniela
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar à Secretaria competente que notifique o proprietário do terreno
localizado na Rua Professora Eoys Black Vieira Alves, ao lado do nº 73, no Bairro Parque dos Ipês, para que
proceda com a limpeza e construção de calçada devido ao estado de abandono em que se encontra o local;
haja vista as diversas reclamações feitas pela população sobre o acúmulo de lixo, favorecendo o surgimento
de animais peçonhentos, colocando em risco a vida dos moradores da região.

INDICAÇÃO Nº 492/2022 - Professora Daniela
Sugerindo à CODEMAR que proceda à operação tapa buracos na Rua Humberto Molica, próximo ao nº
180-A, no Bairro Jardim Teotônio Vilela; haja vista a existência de buraco no local, situação que vem
causando sérios transtornos aos munícipes da região.
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INDICAÇÃO Nº 493/2022 - Eduardo Nascimento
Sugerindo à CODEMAR que realize os reparos em uma valeta na Rua João de Freitas Cayres, confluência
com a Rua Major Simões, no Bairro Hípica Paulista; haja vista a existência de uma cratera no local,
favorecendo a ocorrência de acidentes.

INDICAÇÃO Nº 494/2022 - Eduardo Nascimento
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Álvares Cabral, confluência com a
Avenida Feijó, no Bairro Barbosa; haja vista as péssimas condições em que se encontra o piso asfáltico no
local, com buracos, danificando os veículos que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 495/2022 - Eduardo Nascimento
Sugerindo ao Prefeito Municipal de Marília - Sr. Daniel Alonso, por meio do setor competente que realize
estudos para a instalação de mais 'bocas de lobo' na Rua João Carlos Facchini, no Bairro Palmital; haja vista
que os moradores estão sofrendo muito em épocas de chuvas intensas, pois só há uma boca de lobo no início
da via, o que causa transtornos e prejuízos aos mesmos. Importante ressaltar que muitas casas da rua já
foram invadidas pelas águas das chuvas, prejudicando os moradores.

INDICAÇÃO Nº 496/2022 - Eduardo Nascimento
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos no cruzamento da Rua Professor Emílio
Gonzales, com a Rua Dr. Manhães, no Bairro Parque São Jorge; haja vista o fluxo intenso de veículos, pois
trata-se de saída da Zona Sul para o centro da cidade.

INDICAÇÃO Nº 497/2022 - Eduardo Nascimento
Sugerindo à CODEMAR que efetue o recapeamento asfáltico da Rua Capitão Salomão, em toda a sua
extensão, no Bairro Jardim Monte Castelo; haja vista que a via pública se encontra com vários buracos,
dificultando o trânsito e com riscos iminentes de acidentes.

INDICAÇÃO Nº 498/2022 - Eduardo Nascimento
Sugerindo à CODEMAR que efetue a operação tapa buracos na Rua Narciso Ribeiro, em toda a sua
extensão, no Bairro Jardim Nacional; haja vista o péssimo estado de conservação em que se encontra o piso
asfáltico da via, com muitos buracos, situação que causa sérios transtornos a todos que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 499/2022 - Rogerinho
Sugerindo à CODEMAR que realize uma operação tapa buracos em todas as vias públicas do Bairro Rubens
de Abreu Izique, localizado na Zona Sul de nosso município; haja vista que as mesmas se encontram
intransitáveis, causando enormes transtornos à população que reside na localidade, que na maioria dos casos
tem grande dificuldade para adentrar em suas residências.

INDICAÇÃO Nº 500/2022 - Rogerinho
Sugerindo ao Prefeito Municipal através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Limpeza Pública que
realize a limpeza e capinação do terreno pertencente à municipalidade, destinado à área de lazer, existente
na confluência entre a Rua Maria Martha Argollo Ferrão e a Rua Dr. Oswaldo Couto Dias, no Bairro Jardim
Maria Martha; haja vista que o mesmo se encontra com a vegetação muito alta, colocando em risco a saúde e
integridade física da população que lá reside, com o aparecimento de insetos e animais peçonhentos.

INDICAÇÃO Nº 501/2022 - Rogerinho
Sugerindo ao DAEM que realize os reparos em vazamento existente na rede de água da Rua Hermínio
Scarabotolo, defronte ao nº 269, no Bairro Palmital, após efetuar a reposição da camada asfáltica; haja vista o
transtorno que vem causando aos moradores, pois trata-se de um problema recorrente no local.

INDICAÇÃO Nº 502/2022 - Dr. Elio Ajeka
Sugerindo à CODEMAR executar as obras de recapeamento na Avenida Dr. Pedro Marun, em toda a sua
extensão, no Bairro Jardim Universitário; haja vista a existência de inúmeros buracos e desníveis, o que
causa danos aos veículos e aumenta o risco de acidentes.

INDICAÇÃO Nº 503/2022 - Dr. Elio Ajeka
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Avenida Alexandre Ambrózio, defronte ao nº
273, no Bairro Jardim América; haja vista a existência de buracos no local, causando transtornos e sérios
riscos de acidentes aos motoristas que por ali trafegam.
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INDICAÇÃO Nº 504/2022 - Dr. Elio Ajeka
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Paulo Centrone, mais precisamente no
trecho que compreende entre os números 10 e 210, no Bairro Jardim América; haja vista a existência de
buracos, causando riscos de acidentes e transtornos aos motoristas que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 505/2022 - Danilo da Saúde
Sugerindo à EMDURB providências para a instalação de um redutor de velocidade do tipo 'lombada' na Rua
Fernando Sérgio Mazzini, no Bairro Jardim Dom Frei Daniel Tomasella; tendo em vista o fluxo de veículos,
onde muitos motoristas transitam em velocidade acima do permitido por lei, colocando em risco a integridade
física dos pedestres e consequentemente elevando a possibilidade de graves acidentes nesta região, desta
forma, atendendo a reivindicação dos moradores do local.

INDICAÇÃO Nº 506/2022 - Rogerinho
Sugerindo à CODEMAR que realize uma operação tapa buracos na Rua Espanha, confluência com a Rua
Canadá, no Bairro Jóquei Clube; haja vista a grande quantidade de buracos existentes na localidade,
ocasionando sérios transtornos à população que utiliza a via.

INDICAÇÃO Nº 507/2022 - Danilo da Saúde
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente providências relacionadas à manutenção da
iluminação pública localizada na Rua Fernando Fontana, próximo ao nº 12, no Bairro Núcleo Habitacional
Costa e Silva; tendo em vista que a lâmpada permanece acesa por 24 horas ininterruptas, atendendo pedidos
dos moradores do local.

INDICAÇÃO Nº 508/2022 - Danilo da Saúde
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente providências em relação à capinação e
limpeza, necessárias, em todo o perímetro na EMEF 'Professora Myrthes Pupo de Negreiros', localizada na
Rua Fernando Fontana, nº 195, no Bairro Núcleo Habitacional Costa e Silva; tendo em vista as condições
precárias em que se encontra o local, atendendo as diversas reclamações dos pais e responsáveis dos
alunos.

INDICAÇÃO Nº 509/2022 - Rogerinho
Sugerindo ao Prefeito Municipal através da Secretaria Municipal de Obras Públicas que realize a instalação
de iluminação pública no final da Avenida Brasil - Distrito de Lácio, nas proximidades da confluência com a
Avenida Das Esmeraldas (trecho de terra); haja vista que não existe iluminação no poste de energia,
ocasionando insegurança à população que reside no local.

INDICAÇÃO Nº 510/2022 - Dr. Elio Ajeka
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Álvares Cabral, mais precisamente no
trecho que compreende entres a Avenida Carlos Gomes e a Rua Gonçalves Dias; haja vista a existência de
buracos, causando riscos de acidentes e transtornos aos motoristas que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 511/2022 - Danilo da Saúde
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente providências para a execução de capinação
e limpeza em toda a extensão da Avenida Carlos Artêncio, no Bairro Parque Das Indústrias; tendo em vista a
situação em que se encontra o local, atendendo os diversos pedidos da população.

INDICAÇÃO Nº 512/2022 - Rogerinho
Sugerindo ao Prefeito Municipal através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Limpeza Pública,
conjuntamente com a Secretaria de Fiscalização de Posturas do Município, que realizem a instalação de
câmeras de videomonitoramento na extensão em terra da Avenida Brasil - Distrito de Lácio; haja vista que é
frequente o descarte irregular de lixos e entulhos no local, causando transtornos para a população que reside
nas proximidades e nas propriedades rurais da região.

INDICAÇÃO Nº 513/2022 - Dr. Elio Ajeka
Sugerindo à CODEMAR que realize o nivelamento da camada asfáltica e da canaleta na Rua 4 de Abril,
próximo ao nº 699 - centro; haja vista a existência de desníveis, que impedem a fluidez do trânsito, causando
riscos de acidentes e transtornos aos motoristas que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 514/2022 - Danilo da Saúde
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Sugerindo ao Prefeito Municipal através do setor competente que realize a capinação e limpeza da praça
localizada na Avenida Santo Antônio, confluência com a Avenida Mário Borghetti, no Bairro Núcleo
Habitacional Cecap Polon, atendendo pedidos dos moradores desta região.

INDICAÇÃO Nº 515/2022 - Dr. Elio Ajeka
Sugerindo à EMDURB que realize estudos junto à equipe técnica responsável para aumentar o tempo do
'semáforo' da Avenida Carlos Gomes, em confluência com a Rua 9 de Julho; haja vista que o tempo do
mesmo é muito curto na referida avenida e, a cada vez que fica verde poucos veículos conseguem passar, o
que tem gerado filas e transtornos a todos.

INDICAÇÃO Nº 516/2022 - Luiz Eduardo Nardi
Sugerindo à CODEMAR que proceda com os reparos na camada asfáltica da Rua Goiás, confluência com a
Avenida São Paulo, no Bairro Cascata, onde há uma valeta; haja vista a existência de buraco no local,
situação que causa danos aos veículos.

INDICAÇÃO Nº 517/2022 - Luiz Eduardo Nardi
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos em toda a extensão da Rua Inez Cintra, no
Bairro Parque Residencial Santa Gertrudes; haja vista o péssimo estado de conservação em que se encontra
a via pública, com diversos buracos, situação que tem causado sérios transtornos aos moradores e motoristas
que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 518/2022 - Luiz Eduardo Nardi
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos em toda a extensão da Rua Dulce de Abreu
Colombera, no Bairro Parque Residencial Santa Gertrudes; haja vista o péssimo estado de conservação em
que se encontra a via pública, com muitos buracos, prejudicando o tráfego normal de veículos no local.

INDICAÇÃO Nº 519/2022 - Luiz Eduardo Nardi
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos em toda a extensão da Rua Luiz Bazzo, no
Bairro Parque Residencial Santa Gertrudes; haja vista o péssimo estado de conservação em que se encontra
o piso asfáltico da via, com muitos buracos, causando transtornos a todos que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 520/2022 - Luiz Eduardo Nardi
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos em toda a extensão da Rua Carlos Alberto
Bazzo, no Bairro Parque Residencial Santa Gertrudes; haja vista o péssimo estado de conservação em que
se encontra o piso asfáltico da via, prejudicando o tráfego normal de veículos no local.

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

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
16/05/2022

Página 6
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

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.

REQUERIMENTO Nº 470/2022 - Vânia Ramos
Solicitando ao Prefeito Municipal - Daniel Alonso, informar da possibilidade de envidar esforços para a
implantação de um Centro de Referência em Transtorno do Espectro Autista - dentro das unidades de saúde
do SUS; importante serviço de atenção diária, que tem por finalidade dar assistência e inclusão na
modalidade ambulatorial para crianças e adolescentes, portadores de TEA. Atualmente estima-se que o
Brasil, com seus 200 milhões de habitantes, possua cerca de 2 milhões de autistas. São mais de 300 mil
ocorrências só no Estado de São Paulo (dados extraídos da comunidade USP).

REQUERIMENTO Nº 476/2022 - Evandro Galete
Solicitando ao Prefeito Municipal – Daniel Alonso, após consultar o competente setor, informar sobre o
desenvolvimento de estudos para recapeamento da pista de Cooper existente no distrito de padre Nóbrega,
mais precisamente na Rua Mauá; neste mesmo sentido, desenvolver estudos para implantar ‘complexo’
esportivo nos mesmos moldes ao foi implantado no distrito Avencas, para que moradores possam ter uma
adequada área de esportes e lazer.

REQUERIMENTO Nº 477/2022 - Evandro Galete
Solicitando ao Prefeito Municipal – Daniel Alonso, após consultar o competente setor, informar sobre o
desenvolvimento de estudos para que seja realizada uma vistoria na unidade de Saúde São Judas, de forma
que sejam providenciadas as manutenções necessárias para o bom andamento do posto; haja vista que as
dependências do prédio encontram-se bastante danificadas e estão com mofo, vazamento de água; além do
telhado do imóvel que necessita de reparos urgentes, dentre outros.

REQUERIMENTO Nº 478/2022 - Evandro Galete
Solicitando ao Prefeito Municipal – Daniel Alonso, após consultar o competente setor, mais precisamente a
Defesa Civil de Marília, informar sobre o desenvolvimento de estudos e para quando estão previstas as obras
e demais serviços na serra da vicinal Danilo Gonzales - distrito de Avencas pois há risco eminente quanto à
ocorrência de acidentes, até deslizamentos de pedras; situação que está causando preocupação para os
motoristas que utilizam esta vicinal todos os dias.

REQUERIMENTO Nº 466/2022 - Ivan Negão
Solicitando ao Prefeito Municipal de Marília - Sr.Daniel Alonso, após contatos com os órgãos competentes
informar quando será realizada uma limpeza completa nas bocas de lobo (bueiros), em todas as vias públicas
no Bairro Trieste Cavichioli, principalmente na Rua Joana Alves, defronte ao nº 85.

REQUERIMENTO Nº 495/2022 - Luiz Eduardo Nardi
– Solicitando ao Prefeito Municipal - Sr. Daniel Alonso, informações sobre a possibilidade de abrir dois
restaurantes populares, nos mesmos moldes do programa (restaurante) ‘Bom Prato’ que atende a população
da nossa cidade; cobrando apenas R$ 1,00 (um real) por refeição, mais precisamente um localizado na zona
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Sul e o outro, na zona Norte, através de recursos próprios da Prefeitura municipal; haja vista a grande
dificuldade que as famílias carentes da nossa cidade estão enfrentando devido à grave situação financeira
que o nosso País tem passado; por causa da crise econômica causada pela pandemia de Covid-19, muitos
perderam o emprego e a renda. Muitas famílias não possuem sequer uma renda mensal fixa e não
conseguem levar alimentos para casa. Temos como objetivo oferecer para a população de baixa renda,
refeições saudáveis e de alta qualidade a custo acessível.

REQUERIMENTO Nº 483/2022 - Rogerinho
Solicitando ao Prefeito Municipal - Sr. Daniel Alonso, conjuntamente com o Secretário Municipal de Obras
Públicas - Sr. Fábio Alves de Oliveira e o Diretor Presidente da CODEMAR – Companhia de Desenvolvimento
Econômico de Marília - Sr. Claudirlei Santiago Domingues, informarem a esta Casa de Leis, dentro do prazo
regimental, a viabilidade de se proceder com a construção de um sarjetão, na confluência entre a Rua Garça
e a Rua Washington Luiz, localizadas no bairro Castelo branco, devido ao grande acúmulo de água devido a
um cano instalado no local, que não é suficiente para dar vazão a água que acumula no local.

REQUERIMENTO Nº 472/2022 - Vânia Ramos
Solicitando ao Prefeito Municipal - Daniel Alonso que através dos setores competentes informe a esta Casa, a
possibilidade de utilização dos meios de comunicação, divulgação, dicas e orientações para evitar que
escorpiões e outros bichos peçonhentos entre em residências, orientando a população sobre atitudes que
podem prevenir o aparecimento dos bichos e o que fazer em caso de picadas; haja vista o elevado número de
reclamações de moradores que relatam a aparição dentro de suas casas, principalmente escorpiões.

REQUERIMENTO Nº 485/2022 - Júnior Moraes
Solicitando ao Prefeito Municipal – Daniel Alonso, através do competente setor informar da possibilidade de
se realizar o calçamento do imóvel pertencente à municipalidade, localizado na Rua Pascoal Moreira entre as
Ruas Nicolino Roseli e Rua Francisco Xavier Ambrósio, no Bairro Jardim Ohara, nos mesmos moldes do
exigido aos munícipes; haja vista que a falta do mesmo obriga a população a trafegar pelo leito carroçável,
correndo sérios riscos de acidentes.

REQUERIMENTO Nº 488/2022 - Danilo da Saúde
Solicitando ao Prefeito Municipal – Daniel Alonso informar sobre as providências necessárias e
esclarecimentos sobre quais motivos ainda dá não contratação dos Agentes de Controle de Endemias e
Agentes Comunitários de Saúde aprovados em concurso público, tendo em vista as diversas solicitações
feitas pelas equipes de saúde relatando o déficit desses profissionais na rede pública, o que impacta
diretamente no controle e prevenção de doenças, a exemplo da dengue, que tem apresentado índices
alarmantes de infestação e aumento dos casos positivos na cidade. Chama a atenção ainda, a não
contratação, apesar do concurso já realizado, o fato desses cargos serem subsidiados pelo governo federal,
ou seja, o custo do salário base desses profissionais é repassado pelo ministério da saúde como forma de
incentivo no financiamento desse trabalho, em especial nesse momento difícil que passa a rede municipal de
saúde com falta de profissionais.

REQUERIMENTO Nº 479/2022 - 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 e cópias de contrato, sobre serviços de
instalação de guias de acessibilidade para pessoas com deficiência visual. Assim, requeremos ao setor
competente, informações sobre a continuidade da instalação das guias para pessoas com deficiência visual,
bem como informações sobre o CONTRATO, com a empresa que iniciou e não terminou os trabalhos e se
ocorreu eventual descumprimento, quais as medidas tomadas pelo Município para a regularização,
requerendo, ainda, cópias do contrato.

REQUERIMENTO Nº 489/2022 - Dr. Elio Ajeka
– Solicitando ao Prefeito Municipal – Sr. Daniel Alonso e ao Secretário Municipal de Obras Públicas - Sr.
Fábio Alves de Oliveira, informarem a está Casa de Leis sobre a possibilidade de realizar uma revitalização e
reforma do Centro Comunitário Novo Horizonte, localizado na Rua Altemar Dutra, 54-136 – no Bairro Parque
Res. Novo Horizonte; uma vez que, algumas instalações estão precárias. Há a necessidade de conserto do
bebedouro da área externa; além da instalação de refletores no campo, conserto dos alambrados que foram
quebrados, extermínio dos formigueiros, revitalização da pista de ‘cooper’ que está em péssimas condições.
Também, a retirada de um para-raios que se encontra próximo ao campo, causando riscos a vida de inúmeras
pessoas que frequentam o local, medidas importantes para que a população possa fazer a utilização de
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maneira digna. O local é utilizado para convivência comunitária, lazer, e ainda são realizadas atividades e
projetos sociais para a comunidade.

REQUERIMENTO Nº 467/2022 - Ivan Negão
Solicitando ao Prefeito Municipal de Marília- Sr. Daniel Alonso e aos órgãos competentes informar sobre
ações de manutenção e reparos da via pública - Rua Nelson Hermínio de Souza, nº 447, localizada no Bairro
Jardim Lavínia, na modalidade de demarcações e sinalizações, tais como faixa amarela na via, colocação de
tartarugas pequenas e outras benfeitorias que se fizerem necessárias.

REQUERIMENTO Nº 496/2022 - Luiz Eduardo Nardi
Solicitando ao Prefeito Municipal – Daniel Alonso através dos setores competentes e, principalmente da
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, informarem quando será o retorno das atividades das
unidades das ‘Casas do Pequeno Cidadão’, haja vista que nossas crianças já se encontram há muito tempo
sem atividades. Destacamos a importância dessas unidades em nosso município, oferecendo às crianças e
adolescentes em situação de vulnerabilidade social, oportunidades de aprendizagem essenciais nas áreas:
educativa, lazer, saúde e esportes, visando à formação destas, proporcionando condições para se formarem
cidadãos autônomos, participativos e críticos, capazes de atuar com competência, dignidade e
responsabilidade na sociedade. Ainda, proporcionar aos seus familiares segurança e tranquilidade enquanto
se encontram em suas atividades profissionais.

REQUERIMENTO Nº 474/2022 - Vânia Ramos
Solicitando ao Prefeito Municipal - Daniel Alonso que envide esforços para preparar nossa cidade para os
benefícios da Tecnologia 5G, cidades inteligentes, usam a Internet das Coisas – soluções inteligentes;
informando-nos como estão as ações voltadas a essa importante tecnologia, que pode ser colocada a
benefício de nossa população. Vários são os benefícios advindo, voltados a diferentes áreas inclusive na
Saúde, Educação e Agricultura, coleta dados e que ainda, compreende as demandas de uma cidade em
tempo real. Vale ressaltar que promoverá o desenvolvimento de forma geral para o município.

REQUERIMENTO Nº 487/2022 - Júnior Moraes
Solicitando ao Prefeito Municipal - Sr. Daniel Alonso através do setor competente, informar a esta Casa sobre
a possibilidade de se realizar a poda de árvores, capinação e limpeza da área onde se encontra o Ginásio
Neusa Galetti, localizado na Av. Santo Antônio, nº 2701, haja vista que a quantidade de mato alto esta
causando a proliferação de insetos, presença de animais peçonhentos e consequentemente, trazendo riscos
à saúde pública, além de gerar aspecto de abandono.

REQUERIMENTO Nº 494/2022 - Danilo da Saúde
Solicitando ao Prefeito Municipal - Daniel Alonso informar da possibilidade de adoção das providências
necessárias e também, encaminhar informações por quais motivos ainda não foi celebrado o convênio com
Governo do Estado para construção de 448 novas unidades habitacionais de interesse social; uma vez,
amplamente divulgado nos diversos veículos de comunicação do nosso município no ano de 2021. Diversas
são as cobranças por parte da população relatando a dificuldade em ter acesso à oportunidade de adquirir
casa própria oriunda dos programas sociais implantados pela administração pública. Ainda, informar se houve
a atualização dos dados referente as famílias carentes cadastradas em nossa cidade através do PLHIS
(Plano Local de habitação de Interesse Social) tendo em vista que em 16 de novembro de 2021 a Diretoria de
Habitação afirmou: “A atualização do PLHIS encontra-se em processo, já em fase de final de licitação”.

REQUERIMENTO Nº 484/2022 - Eduardo Nascimento
Solicitando a convocação de uma ‘audiência pública’, em data a ser marcada, com os responsáveis pelas
empresas TRANSPORTE COLETIVO GRANDE MARÍLIA LTDA., inscrita no CNPJ nº 35.532.864/0001-39 e
VIAÇÃO CIDADE SORRISO LTDA - inscrita no CNPJ 84.924.448/0001-91, detentores concessões do
transporte público em nosso município, para promover a oportunidade de explanarem à população e aos
vereadores desta Casa, sobre o funcionamento das atividades em nossa cidade, devido às diversas
reclamações dos usuários do serviço prestado pelas empresas concessionárias, como o excessivo atraso e
lotação, em determinadas linhas do transporte coletivo municipal.

REQUERIMENTO Nº 499/2022 - Dr. Elio Ajeka
Solicitando ao Prefeito Municipal de Marília-SP – Sr. Daniel Alonso, após contato com os setores de
competência, informar a esta edilidade da possibilidade de proceder à implantação de uma Casa Terapêutica
para moradia e atendimento às pessoas em tratamento psiquiátrico.
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REQUERIMENTO Nº 468/2022 - Ivan Negão
Solicitando ao Prefeito Municipal de Marília - Daniel Alonso e ao Presidente do DAEM, após contatos com os
setores competentes informar da possibilidade de que sejam realizados os reparos necessários na Rua Pio X,
proximidades do número 278 - Bairro Vila Real; uma vez que foi realizada manutenção pelo DAEM –
departamento de Água e Esgoto de Marília; e após os procedimentos, não foram finalizadas as obras
necessárias.

REQUERIMENTO Nº 498/2022 - Luiz Eduardo Nardi
Solicitando ao Prefeito Municipal - Sr. Daniel Alonso, ao Diretor da EMDURB – Sr. Valdeci de Oliveira Fogaça
e ao Secretário Municipal de Obras Públicas – Sr. Fábio Alves de Oliveira, informarem a esta Casa de Leis,
sobre a possibilidade de envidar esforços e proceder à instalação do dispositivo de segurança do tipo
“lombada”, na Rua Severino Zambon, mais precisamente defronte ao nº 587, no bairro Núcleo Habitacional
Nova Marília; haja vista o grande fluxo de veículos que transitam em alta velocidade, colocando em risco a
vida dos moradores e alunos que trafegam naquele local. Ressaltamos que a população já fez reivindicação
na Prefeitura, sem obter resultados; assim, dada a gravidade, elaboraram o abaixo-assinado que segue, em
anexo.

REQUERIMENTO Nº 500/2022 - Vânia Ramos
Solicitando ao Prefeito Municipal - Daniel Alonso que juntamente com a Secretaria de Assistência e
Desenvolvimento Social, informem a esta Casa, quais são as estratégias de políticas públicas que a gestão
vem adotando referentes àquelas pessoas com problemáticas sociais, que vivem em estado de
vulnerabilidade social, imigrantes em situação de rua e andarilhos; servindo-se em apontar as temáticas de
serviços existentes indicando quais são as abordagens, locais de acolhimento, número de atendidos e vagas.

Marcos Rezende
Presidente
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