Câmara Municipal de Marília
Estado de São Paulo

12ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 20ª LEGISLATURA, EM 25 DE ABRIL DE 2022
(Pauta das Matérias do Expediente)

INDICAÇÕES
INDICAÇÃO Nº 576/2022 - Marcos Custódio
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos/manutenção na Avenida Yusaburo Sasazaki,
em toda a sua extensão, no Bairro Distrito Industrial; haja vista as péssimas condições em que se encontra a
via pública, com diversos buracos, causando transtornos aos motoristas que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 577/2022 - Marcos Custódio
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos/manutenção na Avenida República, mais
precisamente no trecho que compreende nas imediações do Bairro Jardim Santa Antonieta; haja vista neste
local haver muitos buracos, causando transtornos aos munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 578/2022 - Marcos Custódio
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos/manutenção na Rua Comendador Fragata, nº
555, no Bairro Fragata; haja vista a existência de uma cratera, causando transtornos aos munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 579/2022 - Marcos Custódio
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos/manutenção na Avenida João Martins Coelho,
defronte ao nº 2671, no Bairro Jardim Santa Antonieta; haja vista o péssimo estado de conservação em que
se encontra o local, com buracos, causando transtornos aos munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 580/2022 - Marcos Custódio
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos/manutenção na Rua Nossa Senhora de Fátima,
nº 560, mais precisamente defronte ao Colégio Assembleiano, no Bairro Jardim Ohara; haja vista neste local
haver vários buracos, situação que vem causando transtornos aos munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 581/2022 - Marcos Custódio
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos/manutenção na Rua Paes Leme, nº 132 centro; haja vista a existência de buracos no local, causando transtornos aos munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 582/2022 - Danilo da Saúde
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente providências para realizar a substituição da
lâmpada do poste de iluminação pública, localizado na Rua Ernesto Javurek, nas proximidades do nº 136, no
Bairro Vila Maria; tendo em vista que a falta de iluminação adequada tem causado transtornos e insegurança
à população que transita pela via.

INDICAÇÃO Nº 583/2022 - Danilo da Saúde
Sugerindo ao Prefeito Municipal através do setor competente, providências urgentes, para a execução de
capinação, limpeza e recolhimento de resíduos de diversas naturezas, em um terreno localizado na
confluência da Rua Isamu Egashira com a Rua Maestro Floriano de Souza, no Bairro Jardim Califórnia; tendo
em vista as diversas reclamações por parte da população, relatando a situação precária em que se encontra o
local, colocando em risco a saúde dos moradores daquela região devido ao surgimento de insetos e animais
peçonhentos.

INDICAÇÃO Nº 584/2022 - Júnior Moraes
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos/manutenção na Avenida Keiji Akutagawa, em
toda a sua extensão, no Bairro Jardim Fontanelli; haja vista a existência de diversos buracos na via pública,
situação que causa transtornos aos motoristas que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 585/2022 - Júnior Moraes
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos/manutenção na Rua Dos Cravos, altura do nº
99, no Bairro Jardim Marília; haja vista a existência de diversos buracos no piso asfáltico, situação que causa
transtornos aos munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 586/2022 - Júnior Moraes
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Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos/manutenção na Rua Antônio Bueno de Oliveira,
esquina com a Rua Manoel Gonçalves, no Bairro Jardim Florença; haja vista a existência de diversos buracos
na via pública, situação que causa transtornos aos munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 587/2022 - Júnior Moraes
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos/manutenção na Rua Antônio Corredato, esquina
com a Rua Manoel Gonçalves, no Bairro Jardim Florença; haja vista a existência de buracos no local, situação
que causa transtornos aos munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 588/2022 - Júnior Moraes
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos/manutenção na Rua Comendador Fragata,
altura do nº 572, no Bairro Fragata; haja vista a existência de buracos na via pública, situação que vem
causando transtornos aos munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 589/2022 - Evandro Galete
Sugerindo à CODEMAR que realize a correção da camada asfáltica na Rua Edgard Pimentel, nº 03, no Bairro
Núcleo Habitacional Presidente Jânio da Silva Quadros; haja vista o acúmulo de água no local, trazendo
transtornos ao morador.

INDICAÇÃO Nº 590/2022 - Evandro Galete
Sugerindo ao Prefeito Municipal através do setor competente que realize uma 'campanha' de limpeza na pista
de Cooper 'Júlio Minei' na Avenida Pedro de Toledo; haja vista que moradores colocam o lixo no lado oposto
à suas residências, sendo o lado da pista de Cooper, causando transtornos para quem utiliza, outrossim, o
trânsito de bicicletas na pista, favorece riscos de acidentes.

INDICAÇÃO Nº 591/2022 - Professora Daniela
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar à competente Secretaria que efetue a capinação e limpeza em
toda a extensão do Ginásio de Esportes 'Neusa Galetti', localizado na Avenida Santo Antônio, nº 2701, no
Bairro Somenzari, atendendo aos inúmeros pedidos dos munícipes.

INDICAÇÃO Nº 592/2022 - Vânia Ramos
Sugerindo ao DAEM que realize os reparos e manutenção na rede de água da Rua Dr. Antônio Sylvio Cunha
Bueno, no Bairro Jardim Continental, referente a vazamentos constantes, desperdiçando muita água e
danificando o asfalto, causando erosões.

INDICAÇÃO Nº 593/2022 - Vânia Ramos
Sugerindo ao DAEM que realize os reparos e manutenção na rede de água da Rua Lázaro Teixeira de
Camargo, no Bairro Núcleo Habitacional Monsenhor João Batista Tóffoli, referente a vazamentos constantes;
haja vista o desperdício de água, situação que danifica o asfalto, causando erosões.

INDICAÇÃO Nº 594/2022 - Vânia Ramos
Sugerindo ao Prefeito Municipal de Marília - Sr. Daniel Alonso através do setor competente, conjuntamente
com a CODEMAR - Companhia de Desenvolvimento Econômico de Marília, realizem a limpeza em buracos
existentes na camada asfáltica, e logo após, efetuar os reparos no asfalto, na Rua Domingos Garcia Castilho,
no Bairro Jardim Portal do Sol; haja vista que devido à falta de manutenção na via pública, formou se erosões
e o crescimento de mato, favorecendo a ocorrência de acidentes aos pedestres e motoristas que por ali
trafegam.

INDICAÇÃO Nº 595/2022 - Rogerinho
Sugerindo ao Prefeito Municipal através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Limpeza Pública, que
realize a limpeza e capinação, em toda extensão da Rua Tereza Fontanelli, no Bairro Jardim dos Lírios; haja
vista que a via pública se encontra com muito mato no meio-fio, causando enormes transtornos à população
que faz uso da mesma.

INDICAÇÃO Nº 596/2022 - Rogerinho
Sugerindo ao Prefeito Municipal através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Limpeza Pública,
conjuntamente com a Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude, que realizem a limpeza e
capinação, em toda a extensão do Centro Poliesportivo Comunitário Integrado 'Olício Gadia', localizado no
Bairro Vila Altaneira; haja vista que se encontra com muito mato no passeio público e dependências internas
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do poliesportivo, causando enormes transtornos à população que faz uso da via.

INDICAÇÃO Nº 597/2022 - Rogerinho
Sugerindo ao Prefeito Municipal através da Secretaria Municipal de Obras públicas, conjuntamente com a
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Limpeza Pública, que realizem os reparos necessários na Rua Reinaldo da Silva, localizada no Bairro Sítios
de Recreio Vale do Sol; haja vista que com as recentes chuvas, abriram buracos, causando transtornos e
dificultando o acesso dos moradores em suas residências.

INDICAÇÃO Nº 598/2022 - Rogerinho
Sugerindo ao Prefeito Municipal que através da competente Secretaria proceda com a limpeza e capinação
do terreno localizado na confluência entre a Rua Maria Francisca de Lima Silva e a Rua Manoel Raphael, nos
termos do Decreto nº 11119/2013, no Bairro Rubens de Abreu Izique; haja vista que o mesmo se encontra
com a vegetação muito alta, causando transtornos à população, favorecendo o aparecimento de insetos e
animais peçonhentos.

INDICAÇÃO Nº 599/2022 - Agente Federal Junior Féfin
Sugerindo ao Prefeito Municipal por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas, conjuntamente com a
CODEMAR, que realizem o recapeamento na Avenida Santo Antônio, mais precisamente no trecho que
compreende da Rua Coronel José Braz até o acesso à Rodovia, na Rua Akira Nagasse, no Bairro Senador
Salgado Filho; haja vista que esta parte da avenida se encontra em estado precário, com buracos, valetas
profundas, em decorrências das obras do DAEM, que cederam, formando verdadeiras crateras e muitos
remendos.

INDICAÇÃO Nº 600/2022 - Professora Daniela
Sugerindo ao Prefeito Municipal através do competente setor que realize as melhorias na iluminação pública
em todas as vias do Bairro Vila Nova, por meio de manutenção e substituição das lâmpadas atuais por outras
de 'LED'; haja vista a preocupação de moradores em relação aos riscos trazidos, em decorrência da falta de
iluminação adequada.

INDICAÇÃO Nº 601/2022 - Professora Daniela
Sugerindo ao Prefeito Municipal através do competente setor que realize as melhorias na iluminação pública
em todas as vias do Bairro Palmital, por meio de manutenção e substituição das lâmpadas atuais por outras
de 'LED'; haja vista a preocupação dos moradores em relação aos riscos trazidos, em decorrência da falta de
iluminação adequada.

INDICAÇÃO Nº 602/2022 - Professora Daniela
Sugerindo ao Prefeito Municipal através do competente setor que realize as melhorias na iluminação pública
em toda a extensão da Avenida José da Silva Nogueira Júnior, no Bairro Vila Maria, por meio de manutenção
e substituição das lâmpadas atuais, por outras de 'LED'; haja vista a preocupação dos moradores em relação
aos riscos trazidos, em decorrência da falta de iluminação adequada.

INDICAÇÃO Nº 603/2022 - Professora Daniela
Sugerindo à CODEMAR que proceda à operação tapa buracos em toda a extensão da Rua Lucílio Coelho de
Oliveira, no Bairro Núcleo Habitacional Juscelino Kubitschek; haja vista o péssimo estado de conservação em
que se encontra a camada asfáltica da via, com muitos buracos, situação que causa danos aos veículos e
sérios transtornos aos munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 604/2022 - Eduardo Nascimento
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rotatória da Avenida Ermelinda Clarice
Sanches Casarini, altura do nº 1372, no Bairro Polyana; haja vista que devido à falta de manutenção, o buraco
existente se encontra a cada dia mais largo e profundo, causando danos aos veículos, situação que prejudica
o tráfego normal e favorece o risco de acidentes.

INDICAÇÃO Nº 605/2022 - Eduardo Nascimento
Sugerindo à CODEMAR que realize os reparos na 'sarjeta' na Rotatória da Rua Kanetaro Mitishita,
confluência com a Avenida Carlos Pavarini, no Bairro Parque das Indústrias; haja vista que está afetando
parte do asfalto, causando transtornos aos motoristas que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 606/2022 - Eduardo Nascimento
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Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Jorge Kachan, em toda a sua extensão,
no Bairro Núcleo Habitacional Nova Marília; haja vista que são muitos buracos na via pública, causando
danos aos veículos e riscos de acidentes.

INDICAÇÃO Nº 607/2022 - Eduardo Nascimento
Sugerindo à CODEMAR que realize os reparos na camada asfáltica da Avenida Sargento Ananias de Oliveira,
altura do nº 753, no Bairro Cascata; haja vista que o asfalto se encontra desnivelado, podendo causar
acidentes.

INDICAÇÃO Nº 608/2022 - Eduardo Nascimento
Sugerindo à CODEMAR que realize o recapeamento da Rua Oscar Leopoldino da Silva, em toda a sua
extensão, no Bairro Jardim Dirceu; haja vista que devido à falta de manutenção o asfalto se encontra
desnivelado, repleto de buracos, causando sérios transtornos aos motoristas que por ali trafegam.
Ressaltamos que muitos motoristas utilizam esta via para fugir do trânsito nos horários de pico.

INDICAÇÃO Nº 609/2022 - Eduardo Nascimento
Sugerindo ao Prefeito Municipal por meio do setor competente que realize a instalação de iluminação pública
na Avenida Yusaburo Sasazaki, no Bairro Sítios de Recreio Letícia; haja vista que a referida avenida possui
postes, porém, sem iluminação e, com o crescimento de moradias torna-se necessário, pois vem gerando
insegurança às famílias que residem no local.

INDICAÇÃO Nº 610/2022 - Danilo da Saúde
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente providências para realizar a limpeza e o
recolhimento de resíduos de diversas naturezas, depositados de maneira irregular, em área pública localizada
às margens da Rua Roque Montesfusco, no Bairro Professor José Augusto da Silva Ribeiro, atendendo
pedidos dos moradores da região.

INDICAÇÃO Nº 611/2022 - Dr. Elio Ajeka
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua José Silva, defronte aos números 448 e
630, no Bairro Jardim Fontanelli; haja vista a existência de buracos, situação que causa transtornos aos
motoristas que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 612/2022 - Dr. Elio Ajeka
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Avenida Eugênio Coneglian, defronte ao nº
58, no Bairro Distrito Industrial; haja vista a existência de buraco no local, situação que causa transtornos aos
motoristas que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 613/2022 - Dr. Elio Ajeka
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Avenida Keiji Akutagawa, defronte ao nº 290,
no Bairro Jardim Fontanelli; haja vista a existência de buracos, causando transtornos aos motoristas que por
ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 614/2022 - Danilo da Saúde
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente providências para realizar a capinação,
limpeza e o recolhimento de resíduos de diversas naturezas, depositados de maneira irregular, em área
localizada às margens da Avenida República, no Bairro Distrito Industrial - Santo Barion, atendendo pedidos
da população que trafega pela região.

INDICAÇÃO Nº 615/2022 - Dr. Elio Ajeka
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Alvorada, defronte ao nº 62, mais
precisamente onde se localiza a EMEI Príncipe Mikasa, no Bairro Palmital; haja vista a existência de buracos,
causando sérios transtornos aos motoristas que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 616/2022 - Danilo da Saúde
Sugerindo ao Prefeito Municipal através do setor competente providências para realizar a limpeza e o
recolhimento de resíduos de diversas naturezas, depositados de maneira irregular, em toda a extensão da
Rua Dr. Antônio Sylvio Cunha Bueno, no Bairro Jardim Continental, atendendo os diversos pedidos dos
moradores da região.

INDICAÇÃO Nº 617/2022 - Dr. Elio Ajeka
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Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua José Bonifácio, defronte ao nº 30, no
Bairro Palmital; haja vista a existência de buracos, situação que causa transtornos aos motoristas que por ali
trafegam.

INDICAÇÃO Nº 618/2022 - Agente Federal Junior Féfin
Sugerindo ao Prefeito Municipal por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas, conjuntamente com a
CODEMAR, que realizem um recapeamento na Avenida Carlos Pavarini até a Rodovia; haja vista o estado
precário em que se encontra o piso asfáltico no local, com buracos e muitos remendos, tornando a
pavimentação irregular e fora dos padrões, causando transtornos aos motoristas que por ali trafegam, em
especial, dos ônibus coletivos e motociclistas. Por se tratar de via de acesso com grande fluxo de veículos, se
faz necessário que a pavimentação seja de boa qualidade, para melhor atender aos munícipes de nosso
município, e também, aos visitantes.

INDICAÇÃO Nº 619/2022 - Agente Federal Junior Féfin
Sugerindo ao Prefeito Municipal por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas, conjuntamente com a
CODEMAR, que realizem os reparos na camada asfáltica da Avenida Cascata, em toda a sua extensão, em
especial próximo às rotatórias; haja vista existirem buracos profundos e em alguns pontos o asfalto está
cedendo, podendo ocasionar acidentes, principalmente com motociclistas; bem como, efetuar os reparos no
piso asfáltico da Avenida Esmeralda, ao lado do semáforo, nas proximidades do Ministério Público devido à
existência de buraco profundo. Trata-se de locais com grande fluxo de veículos, atendendo as inúmeras
reclamações por parte dos motoristas que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 620/2022 - Vânia Ramos
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente, conjuntamente com a CODEMAR Companhia de Desenvolvimento Econômico de Marília, que realizem a limpeza nos buracos existentes na
Rua Roberto Simonsen, defronte ao nº 182, no Bairro Jardim Progresso; haja vista o mato que cresceu no
referido buraco e, logo após, que efetuem a operação tapa buracos.

INDICAÇÃO Nº 621/2022 - Vânia Ramos
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente, conjuntamente com a CODEMAR Companhia de Desenvolvimento Econômico de Marília, que realizem a limpeza nos buracos existentes na
camada asfáltica da Avenida Itu, esquina com a Rua Pernambuco, no Bairro Cascata e, logo após, efetuem a
operação tapa buracos.

INDICAÇÃO Nº 622/2022 - Vânia Ramos
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Avenida Pedro de Toledo, defronte ao nº 18,
no Bairro Palmital; haja vista o péssimo estado de conservação em que se encontra o piso asfáltico da via,
com buracos, situação que causa transtornos aos motoristas que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 623/2022 - Professora Daniela
Sugerindo à CODEMAR que proceda à operação tapa buracos na Rua Dr. Antônio Sylvio Cunha Bueno, em
vários pontos da via, principalmente nos números 118, 170, 428 e 522, no Bairro Jardim Continental; haja
vista a existência de vários buracos, situação que vem causando sérios transtornos aos munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 624/2022 - Luiz Eduardo Nardi
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente que proceda com a capinação do canteiro
central da Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, mais precisamente no trecho que compreende o Bairro Altos
da Cidade; haja vista o mato alto, causando transtornos aos moradores e prejudicando o aspecto paisagístico
do local.

INDICAÇÃO Nº 625/2022 - Luiz Eduardo Nardi
Sugerindo à CODEMAR que proceda à operação tapa buracos na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, nas
proximidades do nº 2550, que compreende o Bairro Residencial Vale Verde; uma vez o mau estado de
conservação em que se encontra o piso asfáltico no local, com buracos, situação que causa danos aos
veículos e risco iminente de acidentes, pois trata-se de via com fluxo intenso de veículos constantemente.

INDICAÇÃO Nº 626/2022 - Luiz Eduardo Nardi
Sugerindo à CODEMAR que proceda à operação tapa buracos na Rua Heráclito Marques da Costa, em toda
a sua extensão, no Bairro Jardim Edisom da Silva Lima; haja vista a existência de diversos buracos na
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camada asfáltica da via pública, causando sérios transtornos aos motoristas que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 627/2022 - Luiz Eduardo Nardi
Sugerindo à EMDURB que proceda à pintura de sinalização de solo com os dizeres 'Pare' na Rua Rodolpho
Zafred, confluência com a Rua Sylvia Ribeiro de Carvalho, no Bairro Núcleo Habitacional Nova Marília; haja
vista o desgaste da mesma devido à ação do tempo, causando insegurança aos motoristas que por ali
trafegam.

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

REQUERIMENTO Nº 524/2022 - Evandro Galete
Solicitando ao Prefeito municipal após determinar ao setor competente que desenvolva estudos e projetos,
informar a possibilidade de instalar praças públicas destinadas aos cães, para que os ‘pets’ possam conviver
em áreas verdes com terra, bebedouro, playground com manilhas, pneus - garantindo a limpeza (com totem e
sacos de lixo). Os animais fazem cada vez mais parte de nossas vidas; destacamos que projetos este, já
foram implantados em outras cidades como Ribeirão Preto, Santos, dentre outras; que contam com espaços
exclusivos para a diversão de cães e seus tutores, conhecidos como “ParCão”.

REQUERIMENTO Nº 543/2022 - Evandro Galete
Solicitando ao Prefeito municipal – Daniel Alonso, juntamente a Secretaria do Meio Ambiente e Limpeza
Pública, informarem a esta Casa, sobre a possibilidade de instalar ‘Eco Bags - pequenos Ecopontos’, para
recolher materiais recicláveis em menor quantidade e em pequenos volumes, em diversos pontos cidade;
para que nos finais de tarde, os coletores possam recolher tais materiais, nos mesmos moldes dos que já
foram instalados em várias cidades, com muito sucesso.

REQUERIMENTO Nº 571/2022 - Luiz Eduardo Nardi
Solicitando ao Prefeito Municipal - Sr. Daniel Alonso, informações sobre a possibilidade de efetuar a trocar
das atuais lâmpadas (bastante antigas) das ruas Sebastião Facchini e José de Abreu Neto - no Bairro Jardim
Tropical; que embora, reivindicações constantes ainda contempladas com o programa de troca das lâmpadas,
haja vista que os moradores estão solicitando junto à Prefeitura a realização deste serviço há vários meses.
falta de iluminação traz a insegurança às pessoas que residem próximas ao local e que por ali transitam no
período noturno.

REQUERIMENTO Nº 536/2022 - Professora Daniela
Solicitando ao Prefeito Municipal – Sr. Daniel Alonso e ao Secretário Municipal de Direitos Humanos - Sr.
Wilson Alves Damasceno, informarem a esta Casa de Leis, a possibilidade da ampliação do Núcleo de Libras,
disponibilizando intérpretes presencial nos órgãos públicos para facilitar a comunicação e interação das
pessoas com Deficiências Auditivas ou Surdas aos Serviços Públicos, e que seja criado o cargo de “Tradutor
e Intérprete de Libras”, regulamentando através da abertura de concurso público para atendimento dessa
demanda.

REQUERIMENTO Nº 568/2022 - Júnior Moraes
Solicitando ao Prefeito Municipal - Sr. Daniel Alonso e ao Presidente da EMDURB – Sr. Valdeci Fogaça,
informarem a esta Casa de Leis sobre a possibilidade de proceder à implantação de um redutor de velocidade
do tipo 'lombada', que se faz necessário na Rua Antônio Abdo - no Bairro Maria Isabel ; haja vista a
velocidade acima do permitido por lei, desenvolvida por muitos motoristas ao trafegarem pelo local, colocando
em risco a vida dos moradores que por ali transitam.
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REQUERIMENTO Nº 572/2022 - Danilo da Saúde
Moção de Apoio para com a Santa Casa de Misericórdia Marília, o Hospital Beneficente da UNIMAR, Hospital
Espírita de Marília e para com a Maternidade’ Gota de Leite’, pela adesão ao movimento “Chega de Silêncio”,
da Confederação das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas – CMB, que vivem a
maior e mais grave crise da história da saúde pública por falta de investimentos e reajuste do
subfinanciamento da tabela SUS. Esta é uma crise de toda a sociedade, do país, e não será unicamente com
o esforço das próprias instituições que ela será superada, pois são 30 anos de silêncio que nos trouxeram a
esta condição sem precedentes na história de 479 destas instituições. Gota de Leite pela adesão ao
movimento “Chega de Silêncio”, da Confederação das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades
Filantrópicas – CMB, que vivem a maior crise da história da saúde pública por falta de investimentos e
reajuste do subfinanciamento da tabela SUS.

REQUERIMENTO Nº 566/2022 - 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, enviar informações e cópias de inteiro teor
(considerados documentos e andamentos administrativos) do Pregão nº 271/2021, atualizados até a data do
envio; tendo em vista o dever quanto ao princípio da publicidade dos atos administrativos.

REQUERIMENTO Nº 584/2022 - Dr. Elio Ajeka
Solicitando ao Prefeito Municipal – Sr. Daniel Alonso, juntamente com o Secretário Municipal de Obras
Públicas - Sr. Fábio Alves de Oliveira, informarem a esta Casa de Leis sobre a possibilidade de realizar a
capinação, manutenção e reparos no calçamento; bem como, a revitalização da área externa e a reforma dos
brinquedos e equipamentos de recreação existentes na EMEI ‘PRIMAVERA’, localizada na Rua Antônio
Spressão, nº. 454 - Bairro Parque das Nações. Ressaltamos que, algumas instalações encontram-se
precárias, há a necessidade de conserto dos brinquedos, e a revitalização de alguns deles, pois da maneira
como se encontram oferecem riscos às crianças.

REQUERIMENTO Nº 573/2022 - Luiz Eduardo Nardi
Solicitando ao Prefeito Municipal – Daniel Alonso, após contatos com o Diretor Presidente da EMDURB - Dr.
Valdeci Fogaça, informar sobre a possibilidade de promover a instalação de uma placa com os dizeres
‘proibido estacionar caminhões e ônibus’, necessário na Rua Olavo Bilac, no trecho compreendido entre a
Rua João Francisco Sornas e Rua Dr. Gelás - no Bairro Jardim São Miguel; haja vista que, os moradores
desta região têm reclamado de barulho no período da madrugada, uma vez que, os veículos ficam ligados por
mais ou menos uma hora até o motorista sair do local, geralmente com início às 03h00, de segunda a sábado.

REQUERIMENTO Nº 580/2022 - Rogerinho
Solicitando ao Prefeito municipal – Daniel Alonso, através dos setores competentes, informar esta Casa de
Leis, dentro do prazo regimental, quais medidas estão sendo tomadas em relação ao abandono da área
pertencente a municipalidade, do antigo parque aquático. Informar ainda qual a viabilidade de se construir no
local uma escola municipal, no sentido de atender a população residente no bairro Jardim Flamingo, Jardim
Cavallari e Jardim Universitário. No mesmo sentido, informar ainda, qual a viabilidade de realizar a
implantação de um conjunto Poliesportivo, contendo quadras de tênis, basquete, vôlei, um campo de futebol
‘society’, de forma a proporcionar acesso a educação e esporte e lazer aquela população, tendo em vista que
o local se encontra abandonado, sendo local de depósito de lixo e entulhos, sendo necessário tomar medidas
de limpeza com urgência.

REQUERIMENTO Nº 583/2022 - Professora Daniela
Solicitando ao Prefeito Municipal – Sr. Daniel Alonso e ao Secretário Municipal da Administração – Sr. Marcos
Tadeu Boldrin de Siqueira, informarem a esta edilidade sobre a possibilidade da separação e retorno dos
cargos de ‘Auxiliar de Serviços Gerais’ e ‘Atendente de Escola’, que foram transformados e unificados em
‘Agente Operacional de Serviços,’ através da Lei Complementar n.º 922/2021; tendo em vista, as atribuições
diferentes quando do ingresso no serviço público municipal.

REQUERIMENTO Nº 551/2022 - Vânia Ramos
Solicitando ao Prefeito municipal de Marília - Daniel Alonso (PSDB), para que envide esforços junto aos
setores competentes, incluindo a Secretaria Municipal da Educação e demais órgãos públicos, e informe a
esta Casa e seus parlamentares sobre a possibilidade de se permitir o fornecimento de alimentação, através
de cestas básicas - nos moldes similares adotados pelo Decreto municipal nº 12990, de 7 de abril de 2020,
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adotado durante a pandemia de Covid-19 - principalmente durante as semanas que compreendem o recesso
escolar de meio de ano e os meses atribuídos às férias escolares.

REQUERIMENTO Nº 577/2022 - Júnior Moraes
Solicitando ao Prefeito Municipal de Marília - Sr. Daniel Alonso, juntamente com o Diretor da EMDURB,
informarem a esta Casa de Leis quanto à possibilidade de se realizar melhorias em rotatória localizada na
Rua das Turmalinas confluência com as Ruas Antônio Abdo e a Rua das Águas Marinhas; tais melhorias são
para proporcionar maior segurança aos pedestres e condutores que transitam pelo trecho mencionado, haja
vista que o sistema existente no local, encontra-se em péssimo estado causando perigo a todos que transitam
pelo local.

REQUERIMENTO Nº 590/2022 - Danilo da Saúde
Solicitando ao Prefeito Municipal - Daniel Alonso, informar sobre a possibilidade de adotar providências para a
realização de um censo animal em Marília, com o objetivo de avaliar as políticas públicas voltadas para essa
área, como o controle populacional de cães e gatos e posse responsável. Encaminhando a esta Casa, as
seguintes informações: a) último levantamento realizado com o número de cães e gatos existentes no
município; b) número atual de castrações gratuitas oferecidas mensalmente, com a informação de quantas
seriam necessárias para atender as demandas existentes; c) informações sobre os trabalhos realizados para
promover a posse responsável e o combate aos maus tratos.

REQUERIMENTO Nº 582/2022 - Eduardo Nascimento
Solicitando 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, informações referentes ao protocolo
51.739/2021 (Adote uma Praça), o qual se encontra parado há meses na Secretaria de Planejamento
Urbano(SPU); haja vista que empresas de grande porte no município desejam revitalizar a ‘Via Expressa do
Pombo - importante área pública que se encontra ociosa, abandonada há mais de 50 anos, ocupada por
usuários de drogas, apresentando crescimento exagerado do mato, queimadas urbanas, acúmulo de lixo com
proliferação do mosquito Aedes Aegypti, transmissor da dengue, febre amarela e chikungunya. Ressaltamos o
interesse da empresa Teravolt Energia Ltda.; este requerente deseja melhorar a área, utilizando recursos
próprios, criando um local para o desenvolvimento de atividades culturais, esportivas, educacionais e
ambientais, além de espaço para o bom convívio social.

REQUERIMENTO Nº 586/2022 - Dr. Elio Ajeka
Solicitando a realização de Sessão Solene, em data a ser agendada, em homenagem aos 'Garis e
Margaridas' - importantes servidores públicos que estão presentes no cotidiano de nossa população, desde a
coleta de resíduos, até a varrição de ruas e manutenção de ruas, praças e canteiros da cidade, e também
importante papel no trato e zelo de equipamentos públicos. Pretendemos reconhecer e agradecer o esforço e
a dedicação desses profissionais de limpeza pública que contribuem para tornar nossa cidade melhor.

REQUERIMENTO Nº 574/2022 - Luiz Eduardo Nardi
Solicitando ao Prefeito Municipal – Sr. Daniel Alonso através dos setores competentes informar quando serão
realizadas as diversas benfeitorias necessárias em quase todas as vias públicas do Bairro Antonio Carlos
Nascimento da Silva (Nova Marília lV), tais como: limpeza, capinação, construção de passeios públicos, guias
e sarjetas, colocação da camada asfáltica. Ressalta-se ainda, questões básicas que não vem sendo
atendidas, a exemplo do transporte coletivo urbano, atendimento de ambulâncias, serviços prestados pela
Corporação de Bombeiros, Polícia Militar e Correio - ou seja, a população vem sendo vilipendiada, sofrendo
com a dificuldade de acesso a direitos óbvios e fundamentais.

Marcos Rezende
Presidente
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