Câmara Municipal de Marília
Estado de São Paulo

6ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 20ª LEGISLATURA, EM 14 DE MARÇO DE 2022
(Pauta das Matérias do Expediente)

INDICAÇÕES
INDICAÇÃO Nº 273/2022 - Eduardo Nascimento
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Marcos Bortion, altura do nº 675, no
Bairro Jardim Santa Antonieta; haja vista que a via possui fluxo intenso de veículos, situação que causa
transtornos aos motoristas que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 274/2022 - Professora Daniela
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar à competente Secretaria que efetue a capinação e limpeza em
toda a extensão da Via Expressa - Sampaio Vidal, no Bairro Jardim Portal do Sol, atendendo aos inúmeros
pedidos dos munícipes.

INDICAÇÃO Nº 275/2022 - Evandro Galete
Sugerindo ao Prefeito Municipal através do setor competente que realize a reconstrução do canteiro central
da Avenida Tiradentes, altura do nº 1300, no Bairro Fragata; haja vista que muitos motoristas, principalmente
motociclistas, estão efetuando manobras proibidas, atravessando de um lado para outro da avenida,
favorecendo a ocorrência de acidentes, pois trata-se de via com fluxo intenso de veículos.

INDICAÇÃO Nº 276/2022 - Júnior Moraes
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Avenida Feijó, defronte ao nº 162 - centro;
haja vista o péssimo 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.

INDICAÇÃO Nº 277/2022 - Júnior Moraes
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Marechal Deodoro, defronte ao nº 412 centro; haja vista o péssimo 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.

INDICAÇÃO Nº 278/2022 - Júnior Moraes
Sugerindo ao Prefeito Municipal de Marília - Sr. Daniel Alonso, determinar ao setor competente que realize a
capinação e limpeza na praça da Rua Comendador Fragata, altura do n° 310, do Bairro Fragata, atendendo
pedidos dos moradores.

INDICAÇÃO Nº 279/2022 - Júnior Moraes
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente que proceda com a capinação e limpeza do
canteiro central da Avenida Monte Carmelo, no Bairro Fragata; haja vista o mato alto, visando melhorar o
aspecto paisagístico da via pública.

INDICAÇÃO Nº 280/2022 - Júnior Moraes
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Alcides Caliman, defronte ao nº 5-A, no
Bairro Núcleo Habitacional Chico Mendes; haja vista a existência buracos no local, situação que causa
transtornos aos motoristas que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 281/2022 - Professora Daniela
Sugerindo à CODEMAR que proceda à operação tapa buracos na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes,
próximo ao nº 2951, no Bairro Residencial Vale Verde; haja vista a existência de buracos no local, situação
que vem causando sérios transtornos aos munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 282/2022 - Professora Daniela
Sugerindo à CODEMAR que proceda à operação tapa buracos na Rua Das Açucenas, próximo ao nº 43, no
Bairro Jardim Marília; uma vez o mau estado de conservação em que se encontra o local, com buracos,
situação que vem causando sérios transtornos aos munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 283/2022 - Evandro Galete
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Sugerindo à EMDURB que realize a instalação de uma 'lombada' na Rua Sérgio José Bombini, altura do nº
65, no Bairro Jardim Paraíso; haja vista a velocidade acima do permitido por lei que muitos motoristas
desenvolvem ao trafegarem pela via pública, trazendo insegurança aos moradores.

INDICAÇÃO Nº 284/2022 - Professora Daniela
Sugerindo ao DAEM que realize os reparos em vazamento existente na rede de água na Rua Mato Grosso,
altura do nº 549, no Bairro Banzato, causando transtornos à população que reside e transita pela via pública.

INDICAÇÃO Nº 285/2022 - Evandro Galete
Sugerindo à EMDURB que realize estudos para a mudança de mão dupla para sentido único de direção de
trânsito a Rua José de Anchieta, em toda a sua extensão, no Bairro Alto Cafezal; haja vista que veículos de
grande porte estacionam na via causando transtornos a todos que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 286/2022 - Evandro Galete
Sugerindo à EMDURB que realize estudos para a mudança de sentido único para mão dupla de direção de
trânsito a Rua Guilherme Scheffer Netto, no Bairro Jardim Esplanada; haja vista que apenas um quarteirão é
de mão única, no sentido bairro/Rodovia BR-153, sendo, os motoristas, obrigados a desviar para a próxima
rua (do Posto de combustíveis), que se encontra com muitos caminhões estacionados, dificultando a
passagem de outros veículos que necessitam adentrar a rodovia.

INDICAÇÃO Nº 287/2022 - Danilo da Saúde
Sugerindo ao Prefeito Municipal através do setor competente providências para realizar a capinação e
limpeza em toda a extensão da Avenida José de Grande, no Bairro Jardim Parati; tendo em vista a condição
precária da via, onde se encontra com mato alto e resíduos de diversas naturezas, depositados de maneira
irregular, atendendo aos diversos pedidos da população que transita pelo local.

INDICAÇÃO Nº 288/2022 - Professora Daniela
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente que efetue a poda de árvore, existente na
Rua Nicola Grenge, nº 05, no Bairro Palmital; haja vista o tamanho da árvore, atendendo aos pedidos dos
munícipes.

INDICAÇÃO Nº 289/2022 - Evandro Galete
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente que efetue os devidos reparos na calçada da
Rua Sérgio José Bombini, nº 5, no Bairro Jardim Paraíso; haja vista que ao realizarem as obras no asfalto
danificaram o calçamento, causando sérios transtornos aos pedestres.

INDICAÇÃO Nº 290/2022 - Rogerinho
Sugerindo ao Prefeito Municipal através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Limpeza Pública, que
realize o recolhimento de galhos provenientes de podas de árvores localizados em toda a extensão da Rua
Nelson Ovídio Micheletti, no Bairro Jardim Flora Rica; haja vista a grande quantidade de galhos depositados
no leito carroçável, causando transtornos aos moradores devido ao aparecimento de insetos no local.

INDICAÇÃO Nº 291/2022 - Vânia Ramos
Sugerindo ao Prefeito Municipal de Marília - Sr. Daniel Alonso, através dos setores competentes que realizem
a manutenção das guias que se encontram danificadas na Avenida Dr. Calim Gadia; bem como, que efetuem
a capinação e limpeza da calçada devido ao mato alto, em toda a sua extensão; haja vista o péssimo estado
de conservação em que se encontra o passeio público, causando transtornos aos pedestres que por ali
transitam, sendo obrigados a trafegarem pelo leito carroçável.

INDICAÇÃO Nº 292/2022 - Rogerinho
Sugerindo à EMDURB que realize a instalação de uma placa com os dizeres 'Carga e Descarga' na Rua
Salmourão, altura do nº 348, no Bairro Professor José Augusto da Silva Ribeiro; haja vista que no local há um
comércio de revenda de água e, quando chega o caminhão com sua mercadoria, não encontra lugar para
estacionar, necessitando desta benfeitoria, com urgência.

INDICAÇÃO Nº 293/2022 - Professora Daniela
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente que efetue a poda de árvores em toda a
extensão da Avenida Warner Gomes Fernandes, no Bairro Parque das Esmeraldas, atendendo pedidos dos
munícipes.
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INDICAÇÃO Nº 294/2022 - Rogerinho
Sugerindo ao DAEM que realize a reposição da camada asfáltica na Rua Professor Francisco Morato, altura
do nº 135, no Bairro Jardim São Geraldo, em abertura efetuada pela Autarquia para sanar vazamentos na
rede de água; haja vista os transtornos que vêm causando aos munícipes que transitam pelo local.

INDICAÇÃO Nº 295/2022 - Rogerinho
Sugerindo ao Prefeito Municipal através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Limpeza Pública, que
proceda com a limpeza e capinação, em todo o Bairro Trieste Cavichioli - Distrito de Padre Nóbrega; haja
vista a grande quantidade de mato nas vias públicas, canteiros e terrenos da municipalidade, causando o
surgimento de insetos e animais peçonhentos.

INDICAÇÃO Nº 296/2022 - Evandro Galete
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos no sistema viário, compreendendo a Avenida
Ermelinda Clarice Sanches Casarini, confluência com a Avenida José da Silva Nogueira Júnior, no Bairro
Jardim Polyana; uma vez o mau estado de conservação em que se encontra o piso asfáltico do local, com
buracos, situação que causa transtornos aos motoristas que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 297/2022 - Eduardo Nascimento
Sugerindo à CODEMAR refazer a operação tapa buracos na Avenida Eugênio Coneglian, altura da rampa de
acesso, saindo da SP-333 até a rotatória com a Avenida Luzia dos Santos Alves, no Bairro Jardim Nazareth;
haja vista as péssimas condições do piso asfáltico no local, favorecendo a ocorrência de acidentes.

INDICAÇÃO Nº 298/2022 - Eduardo Nascimento
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Carlos Rodrigues de Oliveira, mais
precisamente no trecho que compreende o nº 723 até o nº 2200, no Bairro Palmital; haja vista que a via se
encontra bem deteriorada, causando transtornos aos moradores e sérios riscos de acidentes.

INDICAÇÃO Nº 299/2022 - Eduardo Nascimento
Sugerindo à CODEMAR que efetue os reparos na camada asfáltica da Rua Presidente Vargas, altura do nº
565, no Bairro Boa Vista; haja vista a existência de buracos, prejudicando o tráfego normal de veículos no
local.

INDICAÇÃO Nº 300/2022 - Eduardo Nascimento
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Pedro Martins Parra, em toda a sua
extensão, no Bairro Jardim Santa Antonieta; haja vista o péssimo estado de conservação em que se encontra
o piso asfáltico, com diversos buracos, situação que causa transtornos a todos que por ali trafegam, pois
trata-se de via com fluxo intenso de veículos e pedestres.

INDICAÇÃO Nº 301/2022 - Danilo da Saúde
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente, providências urgentes, para a execução de
capinação e limpeza pública na extensão do canteiro central localizado entre as Ruas Jovina de Baptista
Raineri e Arlindo Jotta, no Bairro Núcleo Habitacional Monsenhor João Batista Tóffoli; tendo em vista a
situação precária em que se encontra o local, atendendo as reivindicações da população.

INDICAÇÃO Nº 302/2022 - Danilo da Saúde
Sugerindo ao DAEM providências para realizar os reparos em vazamento existente na rede de água da Rua
Filomena Ottaiano Losasso, próximo ao n° 50, no Bairro Jardim Ohara, atendendo as reclamações dos
moradores da região.

INDICAÇÃO Nº 303/2022 - Danilo da Saúde
Sugerindo à CODEMAR providências para realizar os reparos na camada asfáltica da Avenida Nelson
Spielmann, próximo ao nº 241, no Bairro Marília; tendo em vista a existência de um recorte no asfalto, de
grande proporção, causando transtornos e oferecendo risco de acidentes a todos que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 304/2022 - Danilo da Saúde
Sugerindo ao Prefeito Municipal, de forma reiterada, determinar ao setor competente providências para
realizar a recuperação do passeio público (calçada) em toda a extensão da Rua Ana Rita, no Bairro Jardim
Fontanelli, promovendo a limpeza do local com capinação, recolhimento de entulho e lixos descartados de
maneira irregular. A adequação deste espaço é necessária para atender aos interesses da população e
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proporcionar um espaço para práticas de caminhadas pela população que mora na região.

INDICAÇÃO Nº 305/2022 - 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 Bento Biancardi, no Bairro Jardim Santa Paula, atendendo a solicitação dos moradores da região.

INDICAÇÃO Nº 306/2022 - Eduardo Nascimento
Sugerindo à CODEMAR que realize o recapeamento do asfalto começando na Rua Do Bosque e continuando
pela Rua Professor Francisco Morato, até o cruzamento com a Rua Teodoto Nogueira, no Bairro Bosque; haja
vista o péssimo estado de conservação em que se encontra, com buracos e irregularidades, causando
transtornos aos motoristas que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 307/2022 - Dr. Elio Ajeka
Sugerindo ao Prefeito Municipal através do setor competente que realize a colocação de fresas de asfalto na
Estrada Rural MAR-130, localizada na Rodovia BR-153, KM-227; haja vista que a mesma se encontra em
péssimas condições, com muitos buracos e irregularidades, causando sérios prejuízos aos moradores que
utilizam diariamente a referida estrada.

INDICAÇÃO Nº 308/2022 - Dr. Elio Ajeka
Sugerindo à EMDURB que realize a colocação de uma placa com os dizeres 'CARGA e DESCARGA' na
Avenida Alfeu Cézar Pedrosa, nº 7, mais precisamente defronte à empresa 'Zuper Funcional', no Bairro
Fragata; tendo em vista a necessidade desta benfeitoria, para o recebimento de mercadorias de seus
fornecedores, pois diariamente ficam ocupadas por veículos de passeio e motos, dificultando a realização
deste serviço em horário comercial.

INDICAÇÃO Nº 309/2022 - Rogerinho
Sugerindo à EMDURB que realize a instalação de um redutor de velocidade do tipo 'lombada' na Avenida
Benedito Alves Delfino, mais precisamente no trecho que compreende a Rua Guiomar de Carvalho Rocha e a
Avenida República, no Bairro Distrito Industrial, sentido bairro/centro; haja vista que no local existe uma
escola com grande fluxo de crianças que atravessam a via e, muitos motoristas trafegam com velocidade
acima do permitido por lei, favorecendo riscos de acidentes e atropelamentos.

INDICAÇÃO Nº 310/2022 - Dr. Elio Ajeka
Sugerindo ao Prefeito Municipal de Marília - Sr. Daniel Alonso, através do setor competente que realize a
limpeza e capinação da Rua Marechal Deodoro, mais precisamente no trecho que compreende entre os
números 239 e 353, no Bairro Barbosa; haja vista que a existência de mato no local tem causado transtornos
aos pedestres que por ali transitam.

INDICAÇÃO Nº 311/2022 - Dr. Elio Ajeka
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Francisco Solano de Almeida, em toda
a sua extensão, no Bairro Jardim Paraíso; haja vista a existência de diversos buracos, situação que causa
transtornos aos motoristas que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 312/2022 - Dr. Elio Ajeka
Sugerindo ao Prefeito Municipal de Marília - Sr. Daniel Alonso, através do setor competente que realize a
limpeza e capinação, por toda a extensão do canteiro central da Avenida Nelson Severino Zambon, no Bairro
Fragata; haja vista que a existência de mato alto no local está prejudicando a todos que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 313/2022 - Vânia Ramos
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente que realize os reparos na camada asfáltica
da Rua Francisco Barrueco, em toda a sua extensão, no Bairro Jardim Parati; haja vista que foram efetuados
os devidos reparos várias vezes, mas sempre volta a danificar o asfalto, abrindo erosões profundas,
favorecendo sérios riscos de acidentes. Ressaltamos a necessidade de melhorar o escoamento de águas
pluviais.

INDICAÇÃO Nº 314/2022 - Vânia Ramos
Sugerindo ao Prefeito Municipal através da Secretaria competente que realize os reparos na camada
asfáltica, visando melhorias quanto ao escoamento correto de águas pluviais na Rua Domingos Garcia
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Castilho, no Bairro Jardim Portal do Sol; haja vista que os reparos efetuados não conservam por muito tempo,
abrindo erosões profundas e trazendo a possibilidade de graves acidentes.

INDICAÇÃO Nº 315/2022 - Vânia Ramos
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Avenida Francisco da Costa Pimentel,
defronte ao nº 184, no Bairro Jardim Planalto; haja vista o péssimo estado de conservação em que se
encontra o piso asfáltico, com buracos, prejudicando o tráfego normal de veículos no local.

INDICAÇÃO Nº 316/2022 - Dr. Elio Ajeka
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Raul Pimazoni, esquina com a Rua
Bassan, no Bairro Jardim América; haja vista a existência de buracos, situação que causa transtornos aos
motoristas que por ali trafegam.

REQUERIMENTOS QUE INDEPENDEM DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
REQUERIMENTO Nº 251/2022 - Eduardo Nascimento
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada amiga - Sra. Maria de Jesus da Silva, aos 83 anos de
idade, ocorrido no dia 23 de fevereiro em Marília. Externamos nossas condolências aos familiares e amigos.

REQUERIMENTO Nº 268/2022 - Marcos Custódio
Votos de profundo pesar pelo falecimento do estimado amigo - Sr. Manoel Bezerra da Silva, aos 91 anos de
idade, ocorrido no último dia 24 de fevereiro, nesta cidade. Externamos nossas condolências aos familiares e
amigos.

REQUERIMENTO Nº 252/2022 - Eduardo Nascimento
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada Sra. Wilma Aparecida Gonçalves Liano, aos 85 anos
de idade, ocorrido no último dia 23 de fevereiro, em nossa cidade. Registramos nossos sentimentos a todos
familiares e amigos.

REQUERIMENTOS SUJEITOS A VOTAÇÃO
REQUERIMENTO Nº 246/2022 - Eduardo Nascimento
Votos de congratulações às servidoras públicas municipais: Maria Isabel Begnami e Adriana da Cruz Silva –
em reconhecimento pela passagem do ‘Dia do Auxiliar de Serviços Gerais’ – celebrado no último dia 22 de
fevereiro. Importante destacar que ambas servidoras exercem suas atribuições com zelo, competência e
profissionalismo. Trata-se de importantes profissionais - trabalhadores importantes nas organizações, que não
poderíamos exercer nossas atividades laborais diárias, caso não houvesse esse trabalhador zelando pela
organização de ambientes e higiene local. Estendemos essa singela homenagem para todos (as) profissionais
desta área, os quais exercem essa profissão com dedicação. Parabéns a todos Auxiliares de Serviços Gerais!

REQUERIMENTO Nº 230/2022 - Marcos Custódio
Votos de congratulações para com o renomado Pastor Eziquiel Inácio, com mais de 25 anos no pastorado,
em reconhecimento pelo valoroso trabalho que vem desenvolvendo atualmente à frente dos trabalhos da
Igreja Assembleia de Deus – Belém – localizada na Rua Manoel Cândido, nº 524, Bairro Altaneira; extensivos
a todos os membros do abençoado templo. Nossas homenagens pelo cuidado, zelo e amor com que tem
servido à Igreja, sempre se dedicando para que a Graça de Deus se torne realidade no resgate de vidas.
Receba nossas considerações e reconhecimento. Parabéns e que Deus o abençoe!

REQUERIMENTO Nº 238/2022 - Professora Daniela
Votos de congratulações ao tradicional “Escritório Contábil Assessoria Empresarial”, na pessoa do Fundador e
Diretor - Sr. Victor Carlos Monteiro Paiva, extensivos aos seus funcionários e colaboradores, em
reconhecimento pelo profissionalismo e condução dos trabalhos desenvolvidos. O conceituado escritório está
localizado à Av. Ipiranga n.º 65 - Centro, e atua há mais de 47 anos no mercado prestando serviços de
assessoria contábil, fiscal, previdenciária, trabalhista, tributária e societária, sempre com profissionalismo,
competência e seriedade. Parabéns ao qualificado proprietário, nossos efusivos cumprimentos, desejos de
prosperidade e sucesso!

REQUERIMENTO Nº 253/2022 - Eduardo Nascimento
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Votos de congratulações ao Pastel da Vila – que fornece pastéis deliciosos e de qualidade para os seus
clientes, principalmente do bairro Altos do Nova Marília e adjacências. Parabéns pela excelência no
atendimento ao público e por sempre servir pastéis quentinhos, de massas macias e saborosas, e muito bem
recheados, a toda zona sul da cidade; sempre prezando pelo profissionalismo, seriedade e qualidade de
produtos. Votos de contínuo sucesso!

REQUERIMENTOS SUJEITOS A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
REQUERIMENTO Nº 130/2022 - Danilo da Saúde
Solicitando ao Prefeito Municipal – Sr. Daniel Alonso, por meio da Secretaria Municipal da Saúde informar
sobre a adoção de providências (urgentes) para realização de mutirão ou ampliação do atendimento, com a
finalidade de contemplar a demanda reprimida de pacientes que aguardam as consultas, exames e cirurgias
eletivas. Principalmente na especialidade de Oftalmologia. Diariamente estamos recebendo diversas
reclamações da população relatando a dificuldade em ter acesso aos serviços especializados de saúde em
nossa cidade através do SUS. Desta forma, requeremos ainda, informar esta Casa: a) qual o número de
pessoas que aguardam o agendamento para primeira consulta; b) número de pessoas que estão aguardando
por exames, seja para diagnóstico ou pré-operatório; c) total de pessoas que estão aguardando cirurgia; e, d)
por fim, quantas vagas o município tem contratualizado para os serviços citados.

REQUERIMENTO Nº 191/2022 - Evandro Galete
Solicitando ao Prefeito Municipal – Daniel Alonso após estabelecer contatos com os competentes órgãos
informar da possibilidade de proceder aos estudos para implantar o denominado ‘asfalto ecológico’ nas vias
públicas do condomínio de chácaras Letícia 1 e Letícia 2 – dotando-as com a infraestrutura necessária, faixas
de concreto e/ou pavimentação asfáltica. Afirmamos que os moradores pretendem colaborar com a
contrapartida, conforme correspondência elaborada pela Associação de Moradores, que encaminhamos em
anexo.

REQUERIMENTO Nº 137/2022 - Dr. Elio Ajeka
Solicitando ao Prefeito Municipal – Sr. Daniel Alonso, após consulta ao setor competente, informar da
possibilidade de efetuar o corte das árvores da Estrada Municipal localizada atrás da Coca-Cola (FEMSA) por
toda a extensão; uma vez a frequente queda de galhos e árvores, haja vista que muitas estão com as raízes
expostas aumentando o risco de acidentes; além disso, atrapalham o escoamento das águas das chuvas e
impedem a circulação dos veículos. Em muitos pontos, as árvores tomaram parte da estrada e se encontram
totalmente dentro da área de trânsito, não sendo possível o fluxo de dois veículos (em sentidos opostos),
situação que torna maior o risco de acidentes.

REQUERIMENTO Nº 157/2022 - Dr. Elio Ajeka
Solicitando ao Prefeito Municipal - Sr. Daniel Alonso, informar a está Casa de Leis sobre a possibilidade de
realizar a revitalização e reforma do Centro Comunitário Jardim Damasco I, localizado na Rua Mexico, nº 385,
no Bairro Jardim Damasco I, considerando que as instalações estão precárias, há a necessidade de reforma
nos banheiros e pintura de espaço, e constante capinação para que a população possa fazer a utilização de
maneira digna. Haja vista que o local é utilizado para convivência comunitária, lazer, e ainda são realizadas
atividades e projetos sociais para a comunidade.

REQUERIMENTO Nº 257/2022 - Eduardo Nascimento
Solicitando ao Prefeito Municipal - Daniel Alonso por meio do setor competente – no prazo regimental de 15
dias, consoante o artigo 16, XXII, da Lei Orgânica do município, enviar a esta Casa cópia integral da auditoria
- Processo nº 24658, de 20 de maio de 2021- publicada no dia 23 de fevereiro de 2022, no Diário Oficial do
Município, a qual apurou o valor dos débitos que a Prefeitura Municipal de Marília possuía com a entidade
Associação Beneficente Hospital Universitário – ABHU -, referente à execução de testes COVID, realizados
acima do teto estabelecido no Convênio nº CV –1179/20, relativos à competência janeiro a março de 2021. No
ensejo, solicitamos ainda previsão de pagamento – por parte do Prefeito Daniel Alonso – ao AHBU, haja vista
que já tem um ano dos serviços executados, sem recebimento por parte do hospital.

REQUERIMENTO Nº 220/2022 - Luiz Eduardo Nardi
Solicitando a convocação de uma ‘audiência pública’, em data a ser agendada, contando com a participação
do Secretário Municipal da Saúde – Cássio Luiz Pinto Júnior para promover a oportunidade de explanar à
população e aos vereadores desta Casa, esclarecendo questões sobre a terceirização do SAMU e do PA -
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Pronto Atendimento da Zona SUL.

REQUERIMENTO Nº 169/2022 - Marcos Custódio
Solicitando ao Prefeito Municipal de Marília, informar a esta Casa, se há possibilidade de se determinar ao
setor competente, realizar estudos para construção de uma praça no espaço existente no cruzamento
existente entre as Ruas Antônio Pila e João Spadoto - Bairro Sítios de Recreio Santa Rosa – Padre Nóbrega,
com infraestrutura necessária ao bem estar da comunidade, tal como: gramado, bancos e arborização.
Buscamos atender assim a uma reivindicação antiga dos munícipes daquela região.

REQUERIMENTO Nº 217/2022 - Professora Daniela
Solicitando ao Prefeito Municipal – Sr. Daniel Alonso e ao Diretor Presidente da Codemar – Sr. Claudirlei
Santiago Domingues (Tatá), informarem sobre a possibilidade de incluir no ‘Programa de Recapeamento’,
toda extensão da Avenida João Martins Coelho, localizada no Jardim Santa Antonieta; haja vista a atual
situação em que se encontra.

REQUERIMENTO Nº 229/2022 - Agente Federal Junior Féfin
Solicitando ao Prefeito Municipal - Sr. Daniel Alonso e ao Presidente da EMDURB - Valdeci Fogaça, dentro do
prazo regimental de 15 dias, sob pena de responsabilidade, de acordo com o Art. 16, XXII - da Lei Orgânica
do Município, que divulguem e levem ao conhecimento da população, bem como, da própria concessionária
RIZZO PARKING que a Lei nº 8240/2018 (Sistema de Zona Azul) foi alterada e não mais exige a rotatividade
obrigatória do sistema, através do site da prefeitura e dos canais de mídias que são usados para divulgar
informativos da Prefeitura.

REQUERIMENTO Nº 248/2022 - Vânia Ramos
Solicitando ao Prefeito Municipal – Sr. Daniel Alonso que, após consulta ao setor responsável por convênios,
informações e encaminhamento ao nosso gabinete de relação na íntegra, dos documentos preliminares
exigidos pelo Governo do Estado de São Paulo, através do Departamento de Proteção e Defesa Civil (órgão
vinculado à Casa Militar do Estado de São Paulo), que se encontram elencados abaixo. Documentos que
serão anexados ao pleito que estamos formulando para a construção da ponte sobre o córrego do Birigui, no
distrito rural de Rosália, buscando atender antiga reivindicação das famílias que vivem naquela área do
distrito, bem como os produtores rurais da região.

REQUERIMENTO Nº 228/2022 - Júnior Moraes
Solicitando ao Prefeito Municipal após estabelecer contatos com o setor competente, informar da
possibilidade de se realizarem obras e melhorias nas diversas ruas do Sítios de Recreios Morada do Sol; haja
vista as péssimas condições em que se encontram, após a ocorrência das fortes chuvas.

REQUERIMENTO Nº 173/2022 - Ivan Negão
Solicitando ao Prefeito Municipal de Marília - Sr. Daniel Alonso, através dos órgãos competentes, informar
sobre a possibilidade de que sejam providenciadas a instalação de 'placas' indicativas com nomes de ruas,
em todo o Bairro Núcleo Habitacional Castelo Branco; haja vista que a ocorrência da não localização do
logradouro tem trazido grandes prejuízos, a exemplo da entrega de correspondências, produtos adquiridos em
lojas, dentre outros.

REQUERIMENTO Nº 245/2022 - Rogerinho
Solicitando ao Prefeito Municipal – Daniel Alonso após manter contatos com o Secretário Estadual de
Desenvolvimento Regional - Sr. Marco Vinholi, conjuntamente com o Secretário Estadual de Esportes - Sr.
Aildo Rodrigues Ferreira, informar da possibilidade de proceder à implantação do ‘Projeto Areninhas’, que
contempla um campo de ‘futebol society’ e quadra de basquete 3×3, equipado com iluminação de LED e
arquibancada, no distrito de Rosália, visando oferecer à população equipamento adequado à prática
desportiva, ampliando a oferta de atividades físicas disponíveis, promover a melhora da qualidade de vida e
saúde da população daquela localidade.

REQUERIMENTO Nº 264/2022 - Agente Federal Junior Féfin
Solicitando ao Prefeito Municipal – Sr. Daniel Alonso, ao Secretário Municipal de Planejamento Urbano – Sr.
José Antônio de Almeida, ao Presidente da EMDURB - Valdeci Fogaça e/ou outros órgãos responsáveis
informarem a esta Casa, 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, os ‘porquês’ da rua Manuel Freire, que deveria
fazer a interligação entre a Av. Brigadeiro Eduardo Gomes e a rua Santa Helena, ambas no Jardim Itamarati,
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s proximidades do Aeroporto, estar supostamente, sendo usada como terreno particular de construtora, que
está fazendo obras no local, e conforme foto (anexa) fechou o acesso da mencionada rua com guias e
calçamento, uma vez que este local trata-se de área pública - que deveria estar sendo utilizada como via
pública; situação que, de fato, destoa da atual realidade. Anda, servirem-se em informar aos demais
questionamentos apresentados abaixo.

REQUERIMENTO Nº 218/2022 - Professora Daniela
Solicitando ao Prefeito municipal – Sr. Daniel Alonso e ao Secretário Municipal de Trabalho, Turismo e
Desenvolvimento Econômico - Sr. Nelson Mora, que enviem a esta Casa de Leis, informações sobre as
empresas que foram beneficiadas com doações de áreas no final do ano de 2.019, no Distrito Industrial I e no
Distrito Industrial Santo Barion, de forma detalhada, conforme se especifica abaixo.

REQUERIMENTO Nº 265/2022 - Vânia Ramos
Solicitando ao Prefeito Municipal de Marília - Daniel Alonso (PSDB), informar da possibilidade de envidar
esforços junto aos setores responsáveis, incluindo a Secretaria de Limpeza Pública, para que se adotem as
providências cabíveis para a conservação, limpeza e manutenção da calçada existente ao longo da rua Sylvia
Ribeiro de Carvalho, no bairro Nova Marília, zona Sul de nossa cidade.

REQUERIMENTO Nº 233/2022 - Júnior Moraes
Solicitando ao Prefeito Municipal – Daniel Alonso após manter contatos com a Secretaria competente,
informar a esta Casa sobre a possibilidade de se proceder a obras de ampliação da USF ‘FIGUEIRINHA’,
localizada na Avenida José Jorente - no Bairro Figueirinha; haja vista a necessidade de se atender melhor a
população do local - que há anos sofre com os problemas de seu espaço físico, tais como: a precariedade das
salas de atendimento e salas de espera, dentre outros. Objetivamos promover melhora no atendimento dos
usuários que frequentam o local diariamente.

REQUERIMENTO Nº 293/2022 - Danilo da Saúde
Solicitando ao Deputado Estadual Vinícius Camarinha - líder de Governo na Assembleia Legislativa de São
Paulo, interceder junto ao Governador do Estado de São Paulo e em conjunto com a Secretaria de Educação
do Estado para envidarem esforços com a finalidade da implantação de uma “Nova Escola Estadual” na
região norte de nosso município, com capacidade para atender os alunos que residem nos bairros Jardim
Maracá, Trieste Cavichiolli e Distrito de Padre Nóbrega. Não distante de outras necessidades, é
imprescindível a realização de uma grande frente de trabalho para que tenhamos condições de implantar uma
nova unidade escolar na região norte da cidade. Por fim, a solicitação é no sentido de atender aos milhares de
pedidos da nossa população que estão passando por dificuldades em ter acesso à rede de ensino em
unidade escolar próximo ao de sua residência, assim minimizando o transtorno de ter que se deslocar por
longos trajetos para poderem estudar.

REQUERIMENTO Nº 272/2022 - Eduardo Nascimento
Solicitando ao Governador do Estado de São Paulo – João Dória – envidar esforços quanto à implantação do
Centro de Apoio Técnico (CAT), para o atendimento de pessoas com deficiência em situação de violência - no
município de Marília. Importante destacar que o Decreto 65906/2021, publicado no Diário Oficial do Estado de
São Paulo no dia 10 de agosto de 2021, dispõe sobre a implantação de Centros de Apoio Técnico - CAT em
unidades policiais do estado de São Paulo. Essas unidades têm como objetivo disponibilizar um atendimento
multidisciplinar e especializado a esse público, reforçando a importância do atendimento humanizado. Diante
disto, reiteramos a solicitação ao excelentíssimo governador – Sr. João Dória, para implantar uma unidade do
CAT na cidade de Marília.

REQUERIMENTO Nº 278/2022 - Eduardo Nascimento
Solicitando à Prefeitura de Marília por meio do setor competente e no prazo regimental de 15 dias, consoante
o artigo 16, XXII, da Lei Orgânica do Município, enviar a esta Casa, CÓPIAS DO ALVARÁ do evento
envolvendo blocos de carnavais – “#vaiterbloquinhosimmmm” - realizado nos dias 05 e 06 de março, da
13h00 às 0h00, no Estádio Varzeano Pedro Rojo Sola. Importante destacar que, no dia 05 de março – em
anúncio publicitário nas redes sociais da EVM Eventos Marília – houve a apresentação do “Bloco vai sentar” e
no dia 06 de março se apresentou o “Bloco Cheirinho de Sucesso”. Os moradores da região relataram que o
excesso de barulho perturbou o sossego do bairro; haja vista que, os blocos carnavalescos foram puxados
por um Trio Elétrico de muita potência sonora. Diante disso, reiteramos a solicitação do envio de cópias do
alvará de funcionamento do evento.
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REQUERIMENTO Nº 239/2022 - Evandro Galete
Solicitando ao Prefeito Municipal – Daniel Alonso juntamente com as Secretarias responsáveis, informarem a
esta Casa, com a máxima urgência, da possibilidade de montarem uma estrutura com espaços apropriados,
destinados a proporcionar acolhimento, proteção e convivência a pessoas com deficiência; cujas famílias não
tenham condições de prover seus cuidados, durante o dia ou em parte dele. Busca-se evitar o isolamento
social, o abandono e a necessidade de acolhimento.

REQUERIMENTO Nº 308/2022 - Evandro Galete
Solicitando ao Prefeito Municipal – Sr. Daniel Alonso após contatar a CODEMAR e demais órgãos
competentes, informar da possibilidade de desenvolver estudos para que sejam executadas obras de
infraestrutura da camada asfáltica da Tua Dra Mirthes Pupo Negreiros, posto que o leito é muito antigo e
necessita de tais benfeitorias. Com as chuvas causam grandes transtornos para os moradores, que tem
dificuldade de sair das suas casas, faz-se importante contemplar com o recapeamento completo, esta via
pública que se encontra entre duas Ruas paralelas já recapeadas.

REQUERIMENTO Nº 313/2022 - Eduardo Nascimento
Solicitando ao Prefeito de Marília – Sr. Daniel Alonso, por meio do setor competente e no prazo regimental de
15 dias, consoante o artigo 16, XXII, da Lei Orgânica do Município encaminhar informações sobre o período
de concessões de férias, os períodos efetivamente fruídos pelos Secretários municipais, Chefe de gabinete e
Prefeito Municipal, referentes ao ano de 2022; haja vista a importância do ‘Princípio da Publicidade’,
insculpido nos arts. 5º, inciso XXXIII e 37, §3º, inciso II da Constituição Federal e na Lei 12.527/2011, Lei de
Acesso à Informação.

REQUERIMENTO Nº 224/2022 - Ivan Negão
Solicitando ao Prefeito Municipal de Marília - Sr. Daniel Alonso após consultar aos órgãos competentes,
informar da possibilidade de que seja feita uma manutenção completa de melhorias e limpeza, em caráter de
urgência, do poliesportivo do bairro Jardim Santa Antonieta, localizado na Rua Maria Francisco Camargo, nº
523; por meio de ações, tais como: podas das árvores, roçados de gramas, coletas de lixos e entulhos.

REQUERIMENTO Nº 247/2022 - Luiz Eduardo Nardi
Solicitando ao Presidente da EMDURB - Sr Valdeci Fogaça, de forma reiterada, o encaminhamento de
informações, sobre a adoção das providências (urgentes) quanto à instalação de um redutor de velocidade e
ou dispositivo de segurança apropriado, necessário na Avenida Antonieta Altenfelder, mais precisamente
defronte ao número 2685 - no Jardim Santa Antonieta; haja vista que os motoristas estão trafegando em alta
velocidade nesta via e colocando em risco a vida das pessoas que transitam por esta via.

REQUERIMENTO Nº 222/2022 - Marcos Custódio
Solicitando ao Prefeito Municipal – Daniel Alonso através do setor competente, reiterando Requerimento
1492/2015 – encaminhado há mais de 7 anos, informar a esta Casa, para quando estão previstas as obras de
pavimentação de todas as ruas do bairro Parque das Vivendas, haja vista que, na última reunião realizada
entre moradores e o Prefeito Municipal (em novembro/2013), houve o reconhecimento e o compromisso por
parte do Executivo, das necessidades primárias a serem realizadas por este Governo, naquela região. A
pavimentação em muito contribuirá para melhoria da qualidade de vida daquela comunidade, que aguardam o
asfalto das vias públicas, há mais de vinte anos.

REQUERIMENTO Nº 307/2022 - Rogerinho
Solicitando ao Prefeito municipal – Sr. Daniel Alonso, conjuntamente com o Secretário da Saúde Sr. Cássio
Luiz Pinto Junior, informarem a esta Casa de Leis, dentro do prazo regimental, sobre a viabilidade de se
proceder com a reforma e manutenção da USF ‘Aniz Badra’, que se encontra com as paredes apresentando
grandes rachaduras, janelas e portas danificadas, eletrodomésticos em mau estado de conservação, sendo
que, os refrigeradores estão há aproximadamente dois anos sem funcionamento, causando prejuízo à
qualidade dos serviços básicos de saúde prestados à população que utiliza de mencionada unidade de saúde.

REQUERIMENTO Nº 219/2022 - Professora Daniela
Solicitando ao Prefeito Municipal – Sr. Daniel Alonso, após contatar os setores competentes, informar da
possibilidade de envidar os esforços necessários para que se estabeleça contato com as diversas instituições
bancárias existentes no município de Marília, no intuito de verificarem a possibilidade de instalação de uma
agência bancária ou postos de serviços na Zona Norte, mais precisamente no Jardim Santa Antonieta.
Ressaltamos que envidem esforços junto ao Bradesco, que venceu a licitação para assumir a folha de
16/05/2022
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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 250/2022 - Vânia Ramos
Solicitando ao Senhor Prefeito de Marília – Daniel Alonso, ao Secretário Municipal do Meio Ambiente e
Limpeza Pública, ao Secretário Municipal de Obras - informarem a esta Casa, da possibilidade de proceder à
limpeza e posterior construção de passeio público da Rua Brígido Rafael Lopes Saes, bairro Fernando Mauro
Pires da Rocha, devidamente adequado e com guias; haja vista que a população local está prejudicada
sofrendo dificuldades de transitarem no local. Buscamos promover a manutenção de diversos serviços e
melhorias.

REQUERIMENTO Nº 280/2022 - Júnior Moraes
Solicitando ao Prefeito Municipal de Marília - Sr. Daniel Alonso, após consultar o setor competente informar
sobre a possibilidade de se elaborar estudos para se proceder à instalação de redutor de velocidade do tipo
'LOMBADA’, necessário na Rua Yassutaro Matsubara, mais precisamente próximo ao numero 180 localizada no Bairro Vila Maria ; haja vista a grande quantidade de pessoas que trafegam por ali; por se tratar
de rua bastante movimentada, principalmente após a ligação feita a Avenida José da Silva Nogueira Junior,
existe o risco eminente de atropelamentos dos pedestres. Visamos ainda, atende aos pedidos dos moradores
daquela região. Ressaltamos ainda, o desenvolvimento exagerado de velocidade que acaba colocando em
risco a segurança de pedestres.

REQUERIMENTO Nº 316/2022 - Eduardo Nascimento
Solicitando ao Prefeito de Marília – Sr. Daniel Alonso por meio do setor competente, no prazo regimental de
15 dias, com fundamento no Princípio da Publicidade, insculpido nos arts. 5º inciso XXXIII e 37, §3º, inciso II
da Constituição Federal e na Lei 12.527/2011 - ‘Lei de Acesso à Informação’, informações acerca do Relatório
de TODOS os empenhos realizados e liquidados pela Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude,
referentes aos anos de 2013 até o ano de 2016, acompanhado das pertinentes NOTAS FISCAIS. Importante
ressaltar que, no período supracitado Marília participou de diversos eventos esportivos (Jogos Abertos,
Regionais, Jori e Jogos da Juventude). Diante disso, solicito - em separado, cópias de todas as despesas
realizadas pelo Município de Marília nos eventos realizados no período, com discriminação de quem os
realizou, por exemplo, os realizados pela ‘Comissão Permanente de Competições Esportivas’, ‘Jogos
Regionais’ e ‘Jogos Abertos’; e outras.

REQUERIMENTO Nº 314/2022 - Dr. Elio Ajeka
Solicitando ao Prefeito Municipal – Daniel Alonso, juntamente com os órgãos competentes informar sobre
ações que visem a contratação de Professores de Educação Especial, e também, de auxiliares em
desenvolvimento e qual o número desses profissionais na Rede Municipal de Ensino para as escolas da Rede
de Ensino de Marília, para atenderem a crianças, adolescentes e jovens com deficiência, quer seja mental,
auditiva ou qualquer outra deficiência física.

REQUERIMENTO Nº 226/2022 - Ivan Negão
Solicitando ao Prefeito Municipal - Daniel Alonso através da EMDURB, informar da possibilidade de realizar
estudos para colocação de obstáculo redutor de velocidade, do tipo "lombada" ou o que melhor for apropriado,
necessário na Rua João Batista Raphael, proximidades do número 118 no bairro Vila Nova.; haja vista, as
inúmeras reivindicações por parte de populares, reforçadas por manifestações desta Casa. No local, o tráfego
de veículos é intenso, sempre com alta velocidade, dificultando os pedestres de atravessarem a referida rua,
favorecendo a ocorrência de acidentes. Ainda, buscamos atender às inúmeras solicitações de nossa
população.

REQUERIMENTO Nº 249/2022 - Luiz Eduardo Nardi
Solicito ao Prefeito Municipal - Sr. Daniel Alonso, informações sobre a possibilidade de providenciar, em
caráter de urgência, a camada asfáltica da Rua Edmundo da Silva Lopes, no bairro Jardim Cavallari; haja
vista que a população desta região vem sofrendo há vários anos com este grave problema. Os moradores
reclamam que o ‘carnê do imposto’ todo ano chega, mas as benfeitorias nunca chegam, afirmam que entra
ano e sai ano, e quem sofre é a população.

REQUERIMENTO Nº 231/2022 - Marcos Custódio
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Solicitando ao Prefeito Municipal informar a esta Casa de Leis, através dos setores competentes, quando
serão realizadas as obras de reposição da tampa da ‘galeria de águas pluviais’ existente na Rua Joaquim
Francisco Belomo, próximo ao número 1450 – Bairro Santa Antonieta; haja vista que, a referida tampa
encontra-se quebrada, favorecendo o acúmulo de lixo e águas sujas, causando mau cheiro, além de contribuir
para a proliferação de mosquitos causadores da dengue. Ainda, há risco de ocorrência de acidentes tanto
para veículos, quanto e principalmente, às crianças e idosos.

REQUERIMENTO Nº 292/2022 - Agente Federal Junior Féfin
Solicitando ao Prefeito Municipal – Sr. Daniel Alonso informar, dentro do prazo regimental de 15 dias, sob
pena de responsabilidade, de acordo com o Art. 16, XXII - da Lei Orgânica do Município de Marília, se o
assessor Chefe de Gabinete da Secretaria de Meio Ambiente e Limpeza Pública – SMALP - ARISTEU
FERNANDES DOS REIS nomeado em 22 de abril de 2021, é parente de GUILHERME FERNANDES DOS
REIS, nomeado também pelo Sr. Prefeito aos 23 de fevereiro de 2022, como Assessor de Gabinete do
Secretário do Meio Ambiente. Em caso positivo, informar qual o grau de parentesco entre ambos, para que se
verificar se está de acordo com a norma legal da ‘Súmula Vinculante número 13 (STF), que proíbe o
‘nepotismo’. Ainda, informar se há outros casos de suposta prática de nepotismo nos cargos da administração
municipal direta e indireta, e as providências adotadas por esta administração para coibir tal prática ilegal,
caso exista.

REQUERIMENTO Nº 309/2022 - Rogerinho
Solicitando ao Diretor Presidente da EMDURB – Empresa de Mobilidade Urbana de Marília - Sr. Valdeci
Fogaça de Oliveira, após contato com as empresas que detém a concessão do transporte coletivo urbano em
nosso município, informar a esta Casa de Leis, dentro do prazo regimental, a viabilidade de se proceder com
a remodelação e ampliação das linhas de ônibus nos bairros, Trieste Cavichiolli, Vida Nova Maracá e
residencial Montana, de forma que exista uma linha exclusiva para o bairro Trieste Cavichiolli, e aumento dos
horários para os bairros Vida Nova Maracá e residencial Montana, devido ao enorme percurso que os
moradores do bairro Trieste Cavichiolli tem que percorrer e relatos de grande demora entre horários de
ônibus.

Marcos Rezende
Presidente
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