Câmara Municipal de Marília
Estado de São Paulo

11ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 20ª LEGISLATURA, EM 18 DE ABRIL DE 2022
(Pauta das Matérias do Expediente)

INDICAÇÕES
INDICAÇÃO Nº 521/2022 - Professora Daniela
Sugerindo à CODEMAR que proceda à operação tapa buracos na Rua Professora Eoys Black Vieira Alves,
próximo ao nº 243, no Bairro Parque dos Ipês; haja vista a existência de buraco no local, situação que vem
causando sérios transtornos aos munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 522/2022 - Professora Daniela
Sugerindo ao Prefeito Municipal de Marília - Sr. Daniel Alonso, que através do setor competente, realize a
mudança do 'Ecoponto' de descarte de materiais recicláveis, instalado na rotatória da entrada do Bairro
Parque Residencial Novo Horizonte, atendendo inúmeros pedidos dos moradores daquela região.

INDICAÇÃO Nº 523/2022 - Professora Daniela
Sugerindo à CODEMAR que proceda à operação tapa buracos na Rua Albino Ferreira, próximo ao nº 162, no
Bairro Jardim Continental; haja vista a existência de buraco no local, situação que vem causando sérios
transtornos aos munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 524/2022 - Professora Daniela
Sugerindo à EMDURB que realize a implantação de um redutor de velocidade do tipo 'lombada' na Rua
Antônio Abdo, no Bairro Jardim Maria Izabel; haja vista o grande fluxo de veículos nesta via, onde muitos
motoristas transitam em alta velocidade, colocando em risco a vida dos moradores que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 525/2022 - Marcos Custódio
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos/manutenção na Rua Dr. Antônio Sylvio Cunha
Bueno, defronte aos números 160 e 180, no Bairro Jardim Continental; haja vista a existência de muitos
buracos, causando transtornos a todos que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 526/2022 - Marcos Custódio
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos/manutenção na Rua Antônio Carlos Arias
Fiorini, defronte ao nº 70, no Bairro Jardim Continental; 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 527/2022 - Marcos Custódio
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos/manutenção na Avenida Antônio Grégio, nº 341,
no Bairro Jardim Guarujá; haja vista a existência de uma cratera no local, causando transtornos aos
munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 528/2022 - Marcos Custódio
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos/manutenção na Rua Hermínio Scarabotolo, em
toda a sua extensão, no Bairro Palmital Prolongamento; haja vista o mau estado de conservação em que se
encontra o piso asfáltico da via, com muitos buracos, causando transtornos aos munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 529/2022 - Marcos Custódio
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos/manutenção na Rua Thomaz Alcalde, defronte
à EMEI 'Leda Apparecida Martins Casadei', no Bairro Palmital Prolongamento; haja vista a existência de
muitos buracos no piso asfáltico, causando transtornos aos munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 530/2022 - Marcos Custódio
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos/manutenção na Avenida Jacyra Osti Ferreira,
em toda a sua extensão, no Bairro Jardim Flora Rica; haja vista a existência de diversos buracos no piso
asfáltico da via pública, situação que causa danos aos veículos e risco iminente de acidentes.

INDICAÇÃO Nº 531/2022 - Luiz Eduardo Nardi
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Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Romildo Marconato, nº 207, no Bairro
Jardim Santa Clara; haja vista o péssimo estado de conservação em que se encontra o piso asfáltico no local,
com buracos, causando transtornos aos motoristas que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 532/2022 - Luiz Eduardo Nardi
Sugerindo ao Prefeito Municipal de Marília - Sr. Daniel Alonso, que através da Secretaria Municipal de Obras
Públicas realize a construção de um 'sarjetão' no cruzamento da Rua Anna Saraiva Pavarini, com a Rua
Maestro Floriano de Souza, no Bairro Núcleo Habitacional Chico Mendes, para o escoamento correto das
águas pluviais; haja vista o transtorno que tem causado aos moradores devido ao acúmulo de água parada no
local.

INDICAÇÃO Nº 533/2022 - Professora Daniela
Sugerindo à CODEMAR que proceda à operação tapa buracos na Rua Maestro Floriano de Souza, próximo
ao nº 221, no Bairro Jardim Califórnia; haja vista a existência de buraco no local, situação que vem causando
sérios transtornos aos munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 534/2022 - Professora Daniela
Sugerindo à EMDURB que realize a implantação de um redutor de velocidade do tipo 'lombada' na Rua José
de Abreu Neto, nº 467, defronte à Escola 'Guga Lelo´s Sport', no Bairro Parque das Esmeraldas II; haja vista o
grande fluxo de veículos que vem da Avenida Cascata e transitam em alta velocidade neste local, colocando
em risco a vida dos moradores e alunos que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 535/2022 - Júnior Moraes
Sugerindo à EMDURB que proceda com a demarcação de 'faixa de pedestres' na Rua Henrique Dias, nas
proximidades do nº 867, mais precisamente na porta de entrada e saída de alunos da E.E. Dr. Waldemar
Moniz da Rocha Barros, no Bairro Francisco de Abreu Fernandes; haja vista a grande quantidade de
adolescentes que atravessam a via no referido local.

INDICAÇÃO Nº 536/2022 - Júnior Moraes
Sugerindo à EMDURB que proceda com a pintura de sinalização de solo com os dizeres 'PARE' na Rua
Oswaldo Cruz, esquina com a Rua Henrique Dias, no Bairro Palmital; haja vista que a mesma se encontra
desgastada devido à ação do tempo, causando sérios riscos aos motoristas e pedestres que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 537/2022 - Eduardo Nascimento
Sugerindo à CODEMAR que realize os reparos na camada asfáltica da Avenida Fernando Botelho Vilella, no
Bairro Núcleo Habitacional Maria Angélica Matos, altura dos números 368 e 418; haja vista a existência de
buracos, favorecendo a ocorrência de acidentes.

INDICAÇÃO Nº 538/2022 - Eduardo Nascimento
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Avenida Duarte da Costa, no Bairro Jardim
Monte Castelo; haja vista a existência de buracos cada vez mais fundos, situação que favorece a ocorrência
de acidentes, pois trata-se de via com grande movimento de veículos.

INDICAÇÃO Nº 539/2022 - Eduardo Nascimento
Sugerindo à CODEMAR que realize os reparos na camada asfáltica da Rua André Moura, confluência com a
Rua Ângelo Seleghin, no Bairro Jardim Parati; haja vista as péssimas condições em que se encontra o piso
asfáltico no local, com buracos, causando transtornos e risco de acidentes a todos que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 540/2022 - Eduardo Nascimento
Sugerindo à CODEMAR que realize o recapeamento em toda a extensão da Rua Plínio Amaral, no Bairro
Jardim Itaipu; haja vista que o piso asfáltico da via se encontra sem a devida manutenção há anos. Atendendo
uma solicitação dos moradores do local.

INDICAÇÃO Nº 541/2022 - Eduardo Nascimento
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos novamente na Rua Guilherme Mastrofrancisco,
em toda a sua extensão, no Bairro Jardim Tropical; haja vista que o serviço foi realizado há uns cinco meses,
mas os buracos se encontram abertos novamente.

INDICAÇÃO Nº 542/2022 - Eduardo Nascimento
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Sugerindo ao Prefeito Municipal de Marília, Sr. Daniel Alonso, por meio do setor competente que realize a
manutenção da iluminação pública na Rua Hemetério Gomes Fernandes, em toda a sua extensão, no Bairro
Jardim Tropical; haja vista que alguns postes possuem lâmpadas, porém, não acendem, e em outros trechos
da via não existem nem mesmo os postes para iluminação, tornando o local completamente escuro, o que
gera insegurança e perigo aos moradores, principalmente crianças, quando circulam com suas bicicletas.

INDICAÇÃO Nº 543/2022 - Evandro Galete
Sugerindo à CODEMAR que realize a correção da camada asfáltica na Avenida Monte Carmelo, defronte ao
nº 465, no Bairro Fragata; uma vez o mau estado de conservação em que se encontra o piso asfáltico no
local, com buracos, causando transtornos aos motoristas que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 544/2022 - Evandro Galete
Sugerindo à CODEMAR que realize a correção da camada asfáltica na Rua Aimorés, confluência com a Rua
7 de Setembro, no Bairro Senador Salgado Filho; haja vista a existência de buracos, prejudicando o tráfego
normal de veículos no local.

INDICAÇÃO Nº 545/2022 - Evandro Galete
Sugerindo ao Prefeito Municipal através do competente setor que realize a limpeza na Avenida Ida Artêncio
Muzi, em toda a sua extensão, no Bairro Senador Salgado Filho; haja vista que a mesma se encontra com
muito lixo, descarte de restos de materiais de construção e mato alto, causando sérios transtornos aos
moradores.

INDICAÇÃO Nº 546/2022 - Agente Federal Junior Féfin
Sugerindo ao Prefeito Municipal através da Secretaria Municipal de Obras Públicas, conjuntamente com a
EMDURB - Empresa Municipal de Mobilidade Urbana de Marília, que seja feito um estudo para a instalação
de um redutor de velocidade, adequado, na Avenida Mauá, nas proximidades do Cemitério - Distrito de Padre
Nóbrega; haja vista a moradora ter relatado que existe um grande fluxo de veículos que trafegam em alta
velocidade, gerando perigo aos pedestres que tentam atravessar a avenida.

INDICAÇÃO Nº 547/2022 - Agente Federal Junior Féfin
Sugerindo ao Prefeito Municipal por meio do setor competente, um estudo técnico para a instalação de uma
'ciclovia' na Avenida República (margeando com a rodovia), partindo do Distrito de Padre
Nóbrega/Residencial Vida Nova Maracá, conectando com a Avenida João Martins Coelho; haja vista os
inúmeros pedidos feitos a este Vereador para tal benfeitoria, pois há um grande número de pessoas que
utilizam a bicicleta como meio de transporte.

INDICAÇÃO Nº 548/2022 - Ivan Negão
Sugerindo ao Prefeito Municipal de Marília - Sr. Daniel Alonso, através dos órgãos competentes que
notifiquem os proprietários dos terrenos localizados na Avenida Pastor Darci da Silva Lima, próximo ao nº
234, e também, do terreno próximo a este, no qual está inserida uma torre de rede de telefonia, ambos com
mato alto e dificultando a passagem dos pedestres, pois já se espalha pelas calçadas, deixando os moradores
apreensivos, pois ficam expostos ao perigo devido ao surgimento de animais peçonhentos, razão pela qual,
pedimos que atendam essa demanda, com urgência, para que os mesmos efetuem a limpeza dos locais.

INDICAÇÃO Nº 549/2022 - Dr. Elio Ajeka
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Plínio Amaral, nº 447, no Bairro Jardim
Itaipu; haja vista a existência de buraco, causando sérios riscos de acidentes e transtornos a todos os
motoristas que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 550/2022 - Rogerinho
Sugerindo ao DAEM que realize os reparos em vazamento existente na rede de água da Rua Capitão Alberto
Mendes Júnior, altura do nº 880, no Bairro Hípica Paulista; haja vista o desperdício de água há vários dias,
causando transtornos à população que reside na localidade.

INDICAÇÃO Nº 551/2022 - Rogerinho
Sugerindo à EMDURB que realize a instalação de um redutor de velocidade do tipo 'lombada' na Rua Roque
Montefusco, altura do nº 913, no Bairro Jardim Lavínia; haja vista que no local existe uma praça com
playground, frequentada por muitas crianças e devido à velocidade acima do permitido por lei que muitos
motoristas desenvolvem ao trafegarem pela referida via, favorece sérios riscos de atropelamentos e acidentes
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de trânsito.

INDICAÇÃO Nº 552/2022 - Dr. Elio Ajeka
Sugerindo ao Prefeito Municipal de Marília - Sr. Daniel Alonso, através do setor competente que realize os
reparos na Rua Aurora Ramos Matos, próximo à guia, no Bairro Jardim Itaipu; haja vista a existência de um
enorme buraco, de grande profundidade, causando sérios riscos à população, principalmente às crianças que
estudam nas proximidades.

INDICAÇÃO Nº 553/2022 - Rogerinho
Sugerindo ao DAEM que realize os reparos em vazamento existente na rede de água na Rua Augusto
Rodolpho, altura do nº 116, no Bairro Jardim Portal do Sol; haja vista o desperdício de água há vários dias,
causando transtornos à população que reside na localidade.

INDICAÇÃO Nº 554/2022 - Rogerinho
Sugerindo ao Prefeito Municipal através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Limpeza Pública, que
realize a limpeza e capinação na área pertencente ao sistema de lazer, existente na confluência entre a
Avenida Denise Therezinha Bonato Licatti, confluência com a Rua Nivaldo Moris, localizadas no Bairro Jardim
Florença; haja vista que o mato se encontra muito alto, ocasionando o aparecimento de insetos e animais
peçonhentos, causando transtornos à população, principalmente para as crianças que brincam na localidade.

INDICAÇÃO Nº 555/2022 - Rogerinho
Sugerindo ao Prefeito Municipal através da Secretaria Municipal de Obras Públicas que realize a instalação
de um 'sarjetão', na confluência entre as Ruas 24 de Dezembro e Presidente Vargas, no Bairro Barbosa; haja
vista a grande quantidade de buracos causados pelo escoamento de águas pluviais, danificando
constantemente a camada asfáltica.

INDICAÇÃO Nº 556/2022 - Agente Federal Junior Féfin
Sugerindo ao Prefeito Municipal através da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Limpeza Pública que
realize as melhorias na Rua Antônio Pilla, altura do nº 273 - Sítios de Recreio Santa Rosa, Distrito de Padre
Nóbrega; haja vista que segundo relato do morador, a via se encontra em péssimas condições de uso devido
às chuvas e, o local possui grande fluxo de veículos, pois dá acesso a várias chácaras. Ressaltamos que seja
aplicado cascalho ou fresa de asfalto nos pontos mais críticos para melhorar a pavimentação que ainda é de
terra.

INDICAÇÃO Nº 557/2022 - Júnior Moraes
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos/manutenção na Rua Professor Antônio
Reginato, no Bairro Jardim Universitário; haja vista a existência de buracos no local, situação que causa
sérios transtornos aos munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 558/2022 - Rogerinho
Sugerindo à EMDURB que realize a instalação de um redutor de velocidade do tipo 'lombada' na Rua José
Batista de Almeida Sobrinho, altura do nº 428, no Bairro Jardim Santa Antonieta; haja vista que nas
proximidades do local há uma escola, frequentada por muitas crianças, além de comércios e várias
residências, onde muitos motoristas trafegam pela via em velocidade acima do permitido por lei, ocasionando
sérios riscos de atropelamentos e acidentes de trânsito.

INDICAÇÃO Nº 559/2022 - Danilo da Saúde
Sugerindo ao Prefeito Municipal de Marília - Sr. Daniel Alonso, determinar ao setor competente providências
para realizar a manutenção, limpeza e melhorias na iluminação pública na Avenida Santo Antônio, nº 2701 (no
perímetro do ginásio Neusa Galetti), no Bairro Somezari, atendendo as diversas reclamações dos moradores
desta importante região.

INDICAÇÃO Nº 560/2022 - Danilo da Saúde
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Pedro Laureano, próximo ao nº 134, no
Bairro Jardim David Leuder Pereira Alves; tendo em vista as diversas reclamações por parte da população
que trafega pelo local.

INDICAÇÃO Nº 561/2022 - Danilo da Saúde
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Sugerindo ao Prefeito Municipal através do setor competente providências para realizar a capinação e
limpeza de área pública localizada às margens da Rua Dos Pardais, no Bairro Ana Carla, atendendo as
reclamações dos moradores da região.

INDICAÇÃO Nº 562/2022 - Dr. Elio Ajeka
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Bartolomeu Lopes Vilharrubia, defronte
ao nº 358, no Bairro Professor José Augusto da Silva Ribeiro; haja vista a existência de buraco no local,
situação que causa transtornos aos motoristas que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 563/2022 - Danilo da Saúde
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente providências para realizar a capinação e
limpeza em toda a extensão do passeio público, localizado na Avenida Aquárius, em especial próximo ao
acesso do 'Marília Shopping', no Bairro Jardim Aquárius; tendo em vista que as condições atuais obrigam os
pedestres a utilizarem o leito carroçável, colocando em risco a segurança de quem transita pelo local,
atendendo as reivindicações da população.

INDICAÇÃO Nº 564/2022 - 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 da
Rua Ângelo Raspante, no Bairro Parque das Azaleias, atendendo a solicitação da população que reside no
local.

INDICAÇÃO Nº 565/2022 - Dr. Elio Ajeka
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente que efetue a substituição das lâmpadas dos
postes de iluminação pública, por lâmpadas de 'LED', em todas as vias do Bairro Jardim Cristo Rei; haja vista
o risco à segurança dos moradores da região, em decorrência da falta de iluminação adequada.

INDICAÇÃO Nº 566/2022 - Danilo da Saúde
Sugerindo ao Prefeito Municipal através do competente setor providências para realizar a limpeza e o
recolhimento de resíduos de diversas naturezas, depositados de maneira irregular, em toda a extensão da
Rua Antônio Ramos, no Bairro Jardim São Vicente de Paulo, atendendo a solicitação da população que reside
no local.

INDICAÇÃO Nº 567/2022 - Vânia Ramos
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Dr. Ewerton Fleury Curado, defronte ao
nº 104, no Bairro Cavalieri; haja vista o péssimo estado de conservação em que se encontra o piso asfáltico
no local, situação que tem causado muitos transtornos aos motoristas que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 568/2022 - Vânia Ramos
Sugerindo ao Prefeito Municipal através do setor competente que realize a capinação e limpeza em toda a
extensão da Rua Waldemar Nigro, no Bairro Trieste Cavichioli - Distrito de Padre Nóbrega; haja vista que o
acúmulo de lixo e mato alto, tem favorecido o surgimento de bichos peçonhentos ao local.

INDICAÇÃO Nº 569/2022 - Vânia Ramos
Sugerindo à EMDURB que realize a sinalização adequada indicando 'curva' na Rua Regina Caliman Gradim,
defronte ao nº 115, no Bairro Thereza Bassan de Argollo Ferrão; haja vista que o fluxo de veículos triplicou
devido a empreendimentos imobiliários implantados no local e, com isso, acidentes também. Antes do
recapeamento havia tartarugas implantadas na curva, em cima da faixa contínua, porém, após o término do
recapeamento foi retirado e não foram substituídas, gerando muita insegurança a todos que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 570/2022 - Vânia Ramos
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos em toda a extensão da Rua Antônio Gregório,
no Bairro Jardim Parati; haja vista o péssimo estado de conservação em que se encontra o piso asfáltico, com
buracos, situação que prejudica o tráfego normal de veículos no local.

INDICAÇÃO Nº 571/2022 - Vânia Ramos
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Américo Capelozza, defronte ao nº 106,
no Bairro Professora Liliana de Sousa Gonzaga; haja vista o péssimo estado de conservação que se encontra
o piso asfáltico no local, situação que causa danos aos veículos e risco iminente de acidentes.
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INDICAÇÃO Nº 572/2022 - Vânia Ramos
Sugerindo ao Prefeito Municipal de Marília - Sr. Daniel Alonso determinar ao setor responsável pela
fiscalização para que notifique o proprietário de um imóvel na Rua José Simplício, nº 120, no Bairro Jardim
Virgínia, na Zona Oeste da cidade, para que proceda com a poda preventiva dos galhos de uma árvore
existente na calçada do referido imóvel, em atendimento às solicitações de moradores desta via pública.

INDICAÇÃO Nº 573/2022 - Dr. Elio Ajeka
Sugerindo à EMDURB que realize a colocação de uma placa com os dizeres 'CARGA e DESCARGA' na Rua
Limeira, nº 89, no Bairro Cascata, tendo em vista que diversos comércios na região não conseguem receber
mercadorias de seus fornecedores por não haver vagas disponíveis, pois diariamente ficam ocupadas por
veículos de passeio e motos, dificultando a realização deste serviço de entrega de mercadorias.

INDICAÇÃO Nº 574/2022 - Dr. Elio Ajeka
Sugerindo ao Prefeito Municipal através da Secretaria competente, que se realize a construção de calçamento
do passeio público em toda a extensão das Ruas Nicolino Roselli e Pascoal Moreira, ambas no entorno do
Ginásio de Esportes 'Neusa Galetti', no Bairro Somenzari; haja vista que a vegetação cresce
exageradamente, impedindo o trânsito de pedestres, e ainda, considerando o alto fluxo de veículos, dos quais
os pedestres precisam disputar espaço devido à inexistência do passeio público. Existe grave risco à vida e a
integridade física de todos que frequentam o local.

INDICAÇÃO Nº 575/2022 - Ivan Negão
Sugerindo ao Prefeito Municipal de Marília - Sr. Daniel Alonso determinar ao setor competente, conjuntamente
com a CODEMAR - Companhia de Desenvolvimento Econômico de Marília, estudos para realizar uma
operação 'tapa buracos' em toda a extensão da Rua João Batista Raphael, no Bairro Vila Barros.
Ressaltamos que os moradores têm nos procurado continuamente, apontando a necessidade de tal reparo;
haja vista a dificuldade de se transitar com os carros, motocicletas e bicicletas e, por conta das constantes
chuvas os buracos só aumentam.

REQUERIMENTOS QUE INDEPENDEM DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
REQUERIMENTO Nº 519/2022 - Eduardo Nascimento
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada Sra. Maria José dos Santos, aos 86 anos de idade, no
último dia 12 de abril, em Marília. Externamos nossas condolências aos familiares e amigos.

REQUERIMENTO Nº 513/2022 - Luiz Eduardo Nardi
Votos de pesar pelo falecimento da estimada Sra. LUCIANA AGUIRRE DE OLIVEIRA, aos 48 anos de idade,
ocorrido no último dia 10 de abril, em nossa cidade. Nossa solidariedade e conforto à família!

REQUERIMENTO Nº 514/2022 - Marcos Custódio
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada Sra. Maria Moura, ocorrido no último dia 11 de abril de
2022, nesta cidade. Externamos nossos sentimentos aos familiares e amigos.

REQUERIMENTO Nº 520/2022 - Eduardo Nascimento
Votos de profundo pesar pelo falecimento do estimado amigo Sr. Mauro Lúcio Pereira, aos 72 anos de idade,
no último dia 12 de abril, nesta cidade. Registramos nossos sentimentos e solidariedade aos amigos e
familiares.

REQUERIMENTO Nº 521/2022 - Eduardo Nascimento
Votos de profundo pesar pelo falecimento do estimado Sr. Antônio dos Santos, aos 64 anos de idade, no
último dia 12 de abril, em Marília. Externamos nossos sentimentos a todos familiares e amigos. Que Deus
conforte a todos!

REQUERIMENTOS SUJEITOS A VOTAÇÃO
REQUERIMENTO Nº 510/2022 - Danilo da Saúde
Votos de congratulações para com a qualificada Professora Dra. Juliana de Oliveira Domingues - professora
de Direito da Universidade de São Paulo (USP) e especialista em Regulação Econômica e Concorrência,
Diretora do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC), órgão do Governo Federal no
16/05/2022
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Ministério da Justiça e Segurança Pública, que passa agora a assumir como Procuradora-chefe da
Procuradoria Federal Especializada junto ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), levando o
nome de Marília por todo o País. Motivo de orgulho para seus familiares e para toda sociedade mariliense.
Deus ilumine sempre seu caminho. Parabéns!

REQUERIMENTO Nº 517/2022 - Eduardo Nascimento
Votos de congratulações à empresa Criar Memórias Fotografia em nome do proprietário - Iago de Lima de
Souza – que há seis anos congela memórias e histórias de Marília por meio da arte da fotografia. O fotógrafo
apresenta um trabalho artístico singular, o qual retrata pessoas, eventos, momentos e a cidade de Marília com
profissionalismo. Parabéns por construir por meio de imagens a história de nossa cidade e de nossa gente.
Parabéns pelo trabalho e votos de contínuo sucesso.

REQUERIMENTO Nº 509/2022 - Evandro Galete
Votos de congratulações para com a empresa ‘R3 Group Investing’, nas pessoas de seus qualificados
proprietários Gislaine Batista e Daniel Correa dos Santos que vem despontando pela sua brilhante atuação,
trabalhando setor Imobiliário, Jurídico e Investing Bank, contando com 10 colaboradores que primam por
excelência no sistema de gestão imobiliária e negócios, oferecendo o mais completo suporte para a
organização e alcance grandes resultados. Nossos cumprimentos!

REQUERIMENTO Nº 511/2022 - Marcos Custódio
Votos de congratulações para com a Sra. Gabriela Marques de Oliveira, qualificada Gerente Exclusive no
Banco Bradesco, há quatro anos em Marília, que possui brilhante histórico marcado pela seriedade,
dedicação e profissionalismo e que, atualmente vem exercendo importante função junto à unidade do Banco
Bradesco na Av. Sampaio Vidal, nº 659 - Banco localizado na Prefeitura. Profissional capaz e dinâmica na
gestão de pessoas, com habilidades ímpares, promovendo um ambiente de trabalho saudável, e
conquistando o apreço e simpatia de todos os clientes. Nossos votos de muito sucesso, parabéns e que Deus
o abençoe!

REQUERIMENTO Nº 515/2022 - Professora Daniela
Votos de congratulações para com a “Lanchonete Avelino’s Burguer”, na pessoa de seu qualificado
proprietário - Sr. Paulo Sérgio Avelino da Silva, extensivos a todos seus colaboradores, que há anos vem
primando pela qualidade em seus produtos, atendendo seus clientes com muita dedicação e profissionalismo,
em um ambiente familiar e aconchegante. A lanchonete está localizada à Rua Pompeia, n.º 13, no bairro
Castelo Branco. Parabéns ao qualificado proprietário, nossos efusivos cumprimentos e desejos de
prosperidade e sucesso!

REQUERIMENTO Nº 518/2022 - Eduardo Nascimento
Votos de congratulações para com a Técnica de Enfermagem - Eleni Aparecida Nogueira da Silva – em
reconhecimento por prestar serviços públicos na área da Saúde à população de Marília há 24 anos; sendo 17
anos dedicados ao serviço municipal de emergência, exercendo suas atividades do Pronto Atendimento, da
zona sul. Importante ressaltar que, a servidora atuou na linha de frente do combate à Covid e atua na
emergência municipal com dedicação, zelo e profissionalismo, sempre colocando a frente o bem-estar das
pessoas. Parabéns pelo seu trabalho. Essa honraria é uma forma de demonstrar toda nossa gratidão e
reconhecimento para quem sempre serviu a população, principalmente no período de pandemia. Parabéns!

REQUERIMENTO Nº 554/2022 - Evandro Galete
Votos de congratulações para com o Sr. Evaldo Moreno, extensivo à sua família, grande empreendedor que
sempre acreditou no lazer e bem estar das famílias marilienses e que munido de boa vontade e talento, há 14
anos oferece em um verdadeiro local de lazer - o ‘Pesqueiro do Chico’, um completo pesqueiro que reúne o
entretenimento das pescarias esportivas, áreas de lazer e descanso, para as crianças e restaurante com
deliciosa comida caseira feita caprichosamente, que tem encantado o paladar dos clientes. Nossos sinceros
votos de sucesso e que Deus o abençoe para prosperar ainda mais!

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
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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 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 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 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 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 499/2022 - Dr. Elio Ajeka
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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.

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.

REQUERIMENTO Nº 525/2022 - Danilo da Saúde
Solicitando ao Prefeito Municipal - Daniel Alonso informar sobre a adoção de medidas urgentes, em conjunto
com o Comando da Polícia Militar, para o combate e prevenção das práticas ilícitas que estão ocorrendo nos
bairros Vida Nova Maracá, Montana e Triste Cavichioli (Padre Nóbrega). Essas importantes regiões da cidade
além de sofrerem com a falta de infraestrutura na área da saúde, educação, transporte público, vem sofrendo
também com os constantes casos de roubos de residências, veículos, comércios, e até tentativas de estupro,
conforme relatos dos moradores. Diariamente estamos recebendo diversas reclamações da população
alegando que o sonho da conquista da casa própria tem se tornado sinônimo de aflição, medo e insegurança
devido ao aumento significativo dos roubos e furtos cumulados com a ausência de segurança pública em todo
perímetro do bairro.

REQUERIMENTO Nº 482/2022 - Eduardo Nascimento
Solicitando informações ao Prefeito de Marília – Sr. Daniel Alonso, por meio do setor competente – no prazo
regimental de 15 dias, consoante o artigo 16, XXII, da Lei Orgânica do Município acerca da não aplicação da
Lei 8690/2021, que dispõe sobre a matrícula dos alunos com necessidades educacionais especiais na rede
municipal de ensino e acerca da contratação de professor auxiliar quando necessário. Esta Lei assegura ao
educando portador de necessidades educacionais especiais a presença de um professor auxiliar em sala de
aula, para atendimento das suas necessidades individuais. Diante disso, o professor auxiliar vai contribuir no
processo de inclusão em sua totalidade, permitindo que o aluno com necessidades educacionais especiais
esteja inserido de fato no contexto pedagógico aplicado em sala de aula, a partir da interação com o professor
e previa observação e construção do plano de aulas. Destarte, reiteramos nossa solicitação acerca dos
motivos do não cumprimento da legislação supracitada, a qual está em vigor.

REQUERIMENTO Nº 508/2022 - Evandro Galete
Solicitando ao Prefeito Municipal – Sr. Daniel Alonso informar a esta Casa sobre o desenvolvimento de
estudos para execução de obras de infraestrutura, mais precisamente de bocas-de-lobo (galerias) nas ruas
Pedro Valera e Cesar de Almeida, pois com o lançamento de novos empreendimentos aumentou muito o
volume de água por estas ruas, em face da impermeabilização do solo, necessitando da implantação rede de
galerias.

REQUERIMENTO Nº 506/2022 - Marcos Custódio
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Solicitando à Mesa Diretora desta Casa de Leis a realização de uma Sessão Solene, em data a ser agendada
no mês de junho de 2022, para celebrar o "Dia do Pastor", comemorado anualmente no segundo domingo do
mês de Junho. Nosso desejo é homenagear os ilustres Pastores, pelo cuidado, zelo e amor com que tem
servido à Igreja, resgatando vidas para Jesus Cristo.

REQUERIMENTO Nº 532/2022 - Professora Daniela
Solicitando ao Prefeito Municipal - Sr. Daniel Alonso e ao Secretário da Administração - Sr. Marcos Tadeu
Boldrin de Siqueira, informarem a esta Casa de Leis, sobre a possibilidade de proceder à alteração no ‘Plano
de Carreira dos Servidores Públicos Municipais’ - (Lei Complementar 922/2021); para que seja antecipada a
“promoção por qualificação”, ou seja, que a lei incida efetivamente a partir da data da aprovação do referido
Plano, concedida em caráter especifico á graduação de cada servidor, tendo em vista que muitos servidores
já poderiam estar entregando seus certificados, sem a necessidade de aguardar 4 anos para outra mudança
de nível. Ressalte-se que, a promoção por qualificação constitui na passagem do servidor para o nível
imediatamente superior em linha vertical dentro da classe na qual estiver enquadrado, em decorrência de sua
qualificação profissional.

REQUERIMENTO Nº 526/2022 - Danilo da Saúde
Solicitando ao Prefeito Municipal de Marília - Sr. Daniel Alonso após contatos com os competentes setores,
encaminhar informações à Edilidade sobre investimento e a ampliação do serviço de transporte social
realizado pela ‘Central de Ambulâncias’ para atendimento da população que reside nos distritos da nossa
cidade. Frequentemente recebemos diversas reclamações da população desses locais, relatando a
dificuldade em conseguir agendamento de transporte para os serviços de saúde (hospitais, ambulatórios,
clínicas, entre outros) localizados no perímetro urbano da cidade. Mesmo com todo esforço e dedicação dos
funcionários da Central de Ambulâncias, a falta de investimento por parte do Poder Executivo tem gerado
diversos transtornos para a população e aos funcionários deste setor. Ainda, informar se está sendo realizado
transporte nos distritos, em caso de negativa, apresentar justificativa do motivo do não agendamento do
transporte.

REQUERIMENTO Nº 523/2022 - 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 acerca dos valores pagos por tonelada referente
ao transbordo do lixo, nos anos de 2021 e 2022, haja vista que houve diminuição da distância para destinação
final dos resíduos sólidos urbanos, devendo, portanto, impactar em economias aos cofres públicos. No
ensejo, requeremos também, que informe os valores pagos por tonelada, nos anos de 2021 e 2022 dos
resíduos sólidos urbanos transbordados de Marília a Quatá, Marília a Piratininga e Marília a Amadeu Amaral,
de forma a comprovar à redução nos pagamentos, haja vista a diminuição da distância para destinação final
destes resíduos.

REQUERIMENTO Nº 522/2022 - Evandro Galete
Solicitando ao Prefeito Municipal – Sr. Daniel Alonso, após consulta aos setores competentes, informar sobre
a possibilidade da realização de estudos para se providenciar a reforma na EMEF Governador Mário Covas,
em sua estrutura física e principalmente, com os muros em seu entorno. Fomos procurados pelos pais de
alunos que estão preocupados com a atual situação; e afirmam que se chover e cair bastante água, o muro
não aguenta e pode cair.

REQUERIMENTO Nº 507/2022 - Marcos Custódio
Solicitando à Mesa Diretora desta Casa de Leis, a realização de uma Sessão Solene, em data a ser agendada
no mês de agosto de 2022, para celebrar o "Dia do Advogado", comemorado anualmente em 11 de agosto.
Nosso desejo é homenagear os ilustres profissionais do Direito, com distinto respeito e consideração, posto
que com ética e responsabilidade, cuidam dos direitos e benefícios de seus clientes.

REQUERIMENTO Nº 527/2022 - Evandro Galete
Solicitando ao Prefeito municipal, após ultimar as secretarias pertinentes (Administração e Limpeza Pública),
informar sobre o pagamento das horas extras dos servidores; uma vez longo período que ficaram sem
receber (fevereiro e março), o que significa valor considerável na atual conjuntura. Ainda, solicitamos informar
da possibilidade de reduzir a carga horária de 40 horas semanas para 36 horas, conforme dispõe a Lei
Complementar nº 11, em seu Art. 67: ... Nos setores de prestação de serviços contínuos na Administração
Direta ou Indireta, fica assegurado o turno de 6 (seis) horas diárias de trabalho ininterrupto; haja vista, o
desgaste dos servidores, a exemplo de coletores e garis, dentre outros.
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REQUERIMENTO Nº 516/2022 - Marcos Custódio
Solicitando ao Prefeito Municipal – Sr. Daniel Alonso informar a esta Casa de Leis, através dos setores
competentes, quando serão realizadas as obras de reparos e desentupimento da ‘galeria de águas pluviais’,
existentes na Rua Santo Março Gravena, e principalmente em frente ao número 138 – Bairro Jardim
Comerciários; haja vista que, a galeria de ligação se encontra totalmente obstruída, causando mau cheiro
insuportável, além de favorecer a proliferação de mosquitos da dengue, também há risco da ocorrência
acidentes tanto para veículos e principalmente às crianças e idosos.

REQUERIMENTO Nº 548/2022 - Júnior Moraes
Solicitando ao Prefeito Municipal - Sr. Daniel Alonso, após consulta ao setor competente, informar da
possibilidade da realização de reforma nas quadras de esportes localizada no Pedro Sola. A cidade é carente
de locais de esporte e de lazer, portanto o Pedro sola é um local de referência na cidade, estimulando a
prática esportiva entre os moradores. Além disso, trata-se de uma reivindicação de todos, que lá frequentam.

REQUERIMENTO Nº 545/2022 - Dr. Elio Ajeka
Solicitando ao Prefeito Municipal de Marília-SP – Sr. Daniel Alonso e à Divisão de Fiscalização de Posturas,
procederam à averiguação/fiscalização bem como tomarem as devidas providências referentes à queda de
um muro (já há alguns meses), na Rua Paulino da Silva Lavandeira, próximo ao numeral 31; servindo-se em
informar quais providências serão tomadas; haja vista que, o muro encontra-se na iminência de desabar e
causar graves acidentes e situação de risco à segurança das pessoas que por ali transitam.

REQUERIMENTO Nº 503/2022 - Ivan Negão
Solicitando ao Prefeito Municipal de Marília - Sr. Daniel Alonso, após ultimar os órgãos competentes informar
da possibilidade de que seja feita uma ação imediata com objetivo de limpeza, capinação e podas de árvores
da Praça localizada na rua Santos Dumont; bem como, providenciar a substituição das atuais lâmpadas por
outras de maior potência e luminosidade, do tipo ‘led’; haja vista que tais serviços contribuem para
organização, melhoria no aspecto visual, preservação e qualidade de vida dos frequentadores da praça.

REQUERIMENTO Nº 541/2022 - Agente Federal Junior Féfin
Solicitando ao Prefeito Municipal – Sr. Daniel Alonso, ao Secretário Municipal de Planejamento Urbano – Sr.
José Antônio de Almeida , Secretaria ou órgão responsável 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,
qual a medida tomada para a correção da ilegalidade descrita a seguir, encaminhando o número da
notificação ou procedimento a esse vereador e ao Ministério Público, sobre os fatos apontados no
Requerimento enviado por este vereador e protocolizado sob nº 264/2022, onde foi denunciado o uso irregular
de área pública na rua Itororó, nº 26. Em resposta ao requerimento mencionado, foi constatado pela
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano que há o desrespeito aos ditames elencados no código de
obras.

REQUERIMENTO Nº 538/2022 - Rogerinho
Solicitando ao Prefeito municipal, conjuntamente com o Secretário Municipal de Obras Públicas, Sr. Fábio
Alves de Oliveira, informarem a possibilidade de envidar esforços no sentido de se proceder com a reforma
dos canteiros centrais em toda extensão da Avenida Rio Branco, e na Avenida Sampaio Vidal, no trecho que
compreende a Rua Presidente Vargas e o viaduto sobre a Rodovia do Contorno, na região central de nosso
município, de forma a fazer a manutenção nas quinas dos canteiros, recolocação das pedras de
paralelepípedo que estão soltas, revitalização, pintura entre outras; desta forma recuperando os canteiros que
estão muito danificados e sem manutenção.

REQUERIMENTO Nº 544/2022 - Vânia Ramos
Solicitando ao Prefeito Municipal - Daniel Alonso que informe a esta Casa sobre a possibilidade de envidar
esforços para implementação de programas que, colaborem com a melhoria paisagística e manutenção de
áreas públicas, complexos poliesportivos, praças, parques, quadras e campos. Não obstante a existência de
leis, muitos desses locais estão abandonados e consequentemente se deteriorando. Destacamos a exemplo a
LEI Nº 8241, DE 29 DE MAIO DE 2018, que institui o programa ‘Adote uma Praça’, e muitos outros ‘Projetos
de Lei’ – a exemplo do nº 89/2021 que visa instituir o programa de manutenção de poliesportivos. Temos
enfrentado os danos e transtornos causados pela falta de manutenção e conservação dos espaços públicos
em nosso município.

REQUERIMENTO Nº 549/2022 - Júnior Moraes
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Solicitando ao Prefeito Municipal - Sr. Daniel Alonso informar a esta Casa, quando se dará a recuperação e
limpeza da boca de lobo localizada na Avenida Santo Antônio, próximo ao n°313 no centro; haja vista que a
mesma se encontra danificada e obstruída, colocando em risco a segurança de moradores que residem no
importante bairro de nossa cidade.

REQUERIMENTO Nº 552/2022 - Dr. Elio Ajeka
Solicitando ao Prefeito Municipal de Marília-SP – Sr. Daniel Alonso, informar a esta Casa, da possibilidade de
determinar ao setor competente que efetue a substituição das lâmpadas dos postes de iluminação pública,
por lâmpadas de “LED”, bem como a instalação e brinquedos (escorregadores, balanços, entre outros),
academia ao ar livre e também a limpeza devido ao mato alto, da Praça localizada na Rua Inez Cintra,
defronte ao numeral 342, no Bairro Parque Residencial Santa Gertrudes.

REQUERIMENTO Nº 504/2022 - Ivan Negão
Solicitando ao Prefeito Municipal, Daniel Alonso e aos órgãos competentes informarem a esta Edilidade
quando serão realizadas obras de reparo e manutenção na Unidade de Saúde da Família- Dra. Cristiane
Marques Camargo Garcia, localizada à Rua Hernani Frangipani, 205 - Prof. José Augusto da Silva Ribeiro.
Faz-se necessário proceder aos reparos com urgência, especialmente nos forros; haja vista que estão caindo,
colocando em risco a integridade física dos pacientes e funcionários, vale ressaltar que em se tratando dos
pacientes – grande parte são idosos e crianças - que fazem ali seus exames de rotina e tratamento.

REQUERIMENTO Nº 542/2022 - Agente Federal Junior Féfin
Solicitando ao Prefeito Municipal - Sr. Daniel Alonso, juntamente com o Secretário da Saúde - Sr. Cássio Luiz
Pinto Junior, 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, informações sobre as condições estruturais da
USF ‘Maracá’; haja vista, haver denúncias de que a geladeira que conserva as vacinas estaria danificada,
ocasionando a perda da medicação; informar se existe ar-condicionado (climatização adequada) na sala
estoque de medicamentos.

REQUERIMENTO Nº 546/2022 - Rogerinho
Solicitando ao Prefeito Municipal – Sr. Daniel Alonso, juntamente com o Secretário Municipal da Educação,
Sr. Helter Rogério Bochi, informarem a esta Casa de Leis, dentro do prazo regimental, como está sendo
realizado o serviço de transporte das crianças da rede municipal de Educação, de suas residências para as
respectivas EMEI’s - Escolas Municipais de Educação Infantil e EMEF’s – Escolas Municipais de Ensino
Fundamental. Informar em quais situações o serviço de transporte é realizado e quais os critérios para são
utilizados para que as crianças tenham assistido o direito ao serviço.

REQUERIMENTO Nº 555/2022 - Agente Federal Junior Féfin
Solicitando ao Prefeito Municipal - Sr. Daniel Alonso, informar as providências que foram tomadas referentes
aos ofícios de nº 41/2021 - nº de protocolo 6408/2021, protocolado em 11/02/2021, 148/2021- nº de protocolo
22486/2, protocolado em 11/05/2021 e 319/2021 - nº de protocolo 48915/2021, protocolado em 27/09/2021,
encaminhados ao Prefeito, Sr. Daniel Alonso, pelo Ex-Secretário de Obras Públicas, Sr. Hélcio Freire,
referentes aos problemas na pavimentação asfáltica dos bairros Maracá / Montana, onde foi constatado pelos
técnicos da Secretária de Obras que os problemas eram estruturais , sendo de obrigação das construtoras o
reparo, visto estar ainda dentro da garantia da obra, e mesmo diante da informação do Ex-Secretário ao
prefeito, nada foi feito pela administração. Igualmente, informar qual a providência adotada com relação ao
comunicado do então Ex-Secretário de Obras, encaminhando os eventuais protocolos de procedimentos
abertos, com as datas e respostas das construtoras e funcionários públicos envolvidos, bem como os prazos
de garantia dos contratos das construtoras dos 2(dois) bairros, Maracá e Montana.

Marcos Rezende
Presidente
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