Câmara Municipal de Marília
Estado de São Paulo

15ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 20ª LEGISLATURA, EM 16 DE MAIO DE 2022
(Pauta das Matérias do Expediente)

INDICAÇÕES
INDICAÇÃO Nº 748/2022 - Agente Federal Junior Féfin
Sugerindo ao Prefeito Municipal por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas, que seja feito, o quanto
antes, a substituição das lâmpadas amarelas, por outras de 'LED', na Avenida São Vicente, altura do nº 425,
no Bairro Cascata, haja vista que a iluminação atual é precária, causando insegurança a todos que por ali
trafegam.

INDICAÇÃO Nº 749/2022 - Professora Daniela
Sugerindo à CODEMAR que proceda à operação tapa buracos na Rua Hermes da Fonseca, próximo ao nº
1912, no Bairro Palmital; haja vista a existência de buraco no local, situação que vem causando sérios
transtornos aos munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 750/2022 - Agente Federal Junior Féfin
Sugerindo ao Prefeito Municipal por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Limpeza Pública que
realize a capinação e remoção da vegetação no campinho de futebol do 'CECAP', no Bairro Vila Romana;
haja vista o mato alto no local, impedindo os moradores de utilizarem o local.

INDICAÇÃO Nº 751/2022 - Agente Federal Junior Féfin
Sugerindo à EMDURB que realize estudos para a pintura de sinalização de uma 'faixa de pedestres', e
também, para a instalação de um 'semáforo' na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, confluência com a Rua
Engenheiro João Baptista Meiller, no Bairro Parque Cecap Aeroporto; haja vista o fluxo intenso de veículos no
local, impossibilitando a travessia dos pedestres de forma segura devido à ausência de sinalização adequada.

INDICAÇÃO Nº 752/2022 - Agente Federal Junior Féfin
Sugerindo ao Prefeito Municipal por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas, que realizem as
melhorias no espaço público localizado na bifurcação da Avenida Duarte da Costa com a Rua Domingos
Jorge Velho, no Bairro Monsenhor João Batista Tóffoli, local este considerado 'praça', iniciando-se com a
capinação, limpeza e que sejam instalados bancos e a construção de calçada; haja vista tratar-se de espaço
bem movimentado, sem nenhuma infraestrutura que possa ser considerada como praça.

INDICAÇÃO Nº 753/2022 - Agente Federal Junior Féfin
Sugerindo ao Prefeito Municipal por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Secretaria de Meio
Ambiente e Limpeza Pública, que realizem a limpeza e a construção de passeio público no espaço
pertencente à municipalidade, localizado na Rua Domingos Jorge Velho, confluência com a Rua Raphael
Galetti, no Bairro Jardim Planalto; haja vista o aspecto de abandono em que se encontra o mesmo e, a
ausência de calçada obriga os pedestres a trafegarem pelo leito carroçável, favorecendo a ocorrência de
acidentes.

INDICAÇÃO Nº 754/2022 - Dr. Elio Ajeka
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente que efetue a substituição das lâmpadas dos
postes de iluminação pública, por outras de 'LED', em toda a extensão do condomínio 'Village Damha',
localizado na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, nº 4797, no Bairro Residencial Vale Verde; haja vista o
risco à segurança dos moradores da região, em decorrência da falta de iluminação adequada.

INDICAÇÃO Nº 755/2022 - Danilo da Saúde
Sugerindo ao Prefeito Municipal através do setor competente que realize as melhorias na iluminação pública
da Rua Mato Grosso, em toda a sua extensão, com a substituição das lâmpadas, por outras de 'LED', em
caráter de urgência, principalmente nas proximidades da Cooperativa; tendo em vista que o local possui
pouca luminosidade, favorecendo o aumento e o risco para práticas ilícitas, atentando contra a segurança da
população que mora na região. Buscamos atender aos diversos pedidos dos moradores.

INDICAÇÃO Nº 756/2022 - Ivan Negão
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Sugerindo ao Prefeito Municipal de Marília - Sr. Daniel Alonso determinar aos órgãos competentes que
realizem uma obra de revitalização na praça localizada na Rua Maria Cândida de Souza, altura do nº 166, no
Bairro Jardim Fontanelli. A referida praça necessita, com urgência, de reparos em sua iluminação, bancos,
calçamento e pintura, para que os moradores possam usufruí-la; haja vista tratar-se de local com muitos
comércios, sendo prejudicados, pois muitas pessoas se sentem desconfortáveis em utilizarem a praça devido
ao abandono em que se encontra, sendo frequentada por usuários de entorpecentes.

INDICAÇÃO Nº 757/2022 - Professora Daniela
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente que realize a construção de 'galeria' de
águas pluviais na Rua João Carlos Facchini, no Bairro Palmital Prolongamento; tendo em vista que em dias
de chuvas ocasiona alagamentos, causando transtornos aos moradores.

INDICAÇÃO Nº 758/2022 - Agente Federal Junior Féfin
Sugerindo ao Prefeito Municipal por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Limpeza Pública para
que realizem a limpeza do 'campo' localizado na Rua Tenente Doraci Marques, altura do nº 340, no Bairro
Jardim Domingos de Léo; haja vista tratar-se de um espaço muito frequentado, que necessita de manutenção.

INDICAÇÃO Nº 759/2022 - Professora Daniela
Sugerindo à CODEMAR que proceda à operação tapa buracos na Rua Humberto de Campos, próximo ao nº
322, no Bairro Mariana; haja vista a existência de buraco no local, situação que vem causando sérios
transtornos aos munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 760/2022 - Professora Daniela
Sugerindo à CODEMAR que proceda à operação tapa buracos na Rua Clotildes Maria de Jesus, confluência
com a Rua Luís Felipe de Melo Filho, no Bairro Hípica Paulista; haja vista a existência de buraco no local,
situação que vem causando sérios transtornos aos munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 761/2022 - Professora Daniela
Sugerindo ao DAEM que realize os reparos em vazamento existente na rede de água na Avenida Brigadeiro
Eduardo Gomes, altura do nº 2951, no Bairro Vale Verde, causando transtornos à população que reside e
transita pela via pública.

INDICAÇÃO Nº 762/2022 - Vânia Ramos
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente a realização de capinação e limpeza em toda
a extensão do canteiro central da Avenida Tiradentes, e também, às margens da via, em toda a sua extensão,
beirando a linha do trem; haja vista o mato alto no local.

INDICAÇÃO Nº 763/2022 - Marcos Custódio
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos/manutenção na Rua Hermínio Ceroni, nº 104,
no Bairro Jardim Bandeirantes; haja vista o péssimo estado de conservação em que se encontra o local, com
muitos buracos, causando transtornos aos munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 764/2022 - Marcos Custódio
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos/manutenção na Avenida José Camargo de
Oliveira, nº 264, no Bairro Jardim Bandeirantes; haja vista a existência de buracos no local, situação que
causa transtornos aos munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 765/2022 - Marcos Custódio
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos/manutenção na Rua José Vernaschi, nº 112, no
Bairro Jardim Bandeirantes; haja vista a existência de uma cratera no local, causando transtornos aos
munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 766/2022 - Marcos Custódio
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos/manutenção na Rua Manoel de Oliveira Borges,
nº 38, no Bairro Jardim Virgínia; haja vista as péssimas condições em que se encontra o piso asfáltico no
local, com buracos, situação que vem causando transtornos aos munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 767/2022 - Marcos Custódio
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente que realize a capinação e limpeza do
calçamento na Rua Luiz Gatti, no Bairro Jardim Bandeirantes; haja vista que o local se encontra com muito
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mato e sem calçamento e, por tratar-se de local onde há um ponto de ônibus, tem causado transtornos aos
munícipes que necessitam aguardar o transporte coletivo urbano.

INDICAÇÃO Nº 768/2022 - Marcos Custódio
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente que realize a construção de calçamento
apropriado na Avenida Das Esmeraldas, próximo ao condomínio 'Rossi'; haja vista que o local se encontra
sem calçamento, obrigando os pedestres a caminharem pela rua, causando sérios transtornos aos munícipes.

INDICAÇÃO Nº 769/2022 - Evandro Galete
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Professor Wenceslau Aires Rolim, nº
75, no Bairro Núcleo Habitacional Dr. Aniz Badra; haja vista o péssimo estado de conservação em que se
encontra o piso asfáltico no local, com buracos, situação que causa transtornos a todos que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 770/2022 - Vânia Ramos
Sugerindo ao Prefeito Municipal de Marília - Sr. Daniel Alonso, através do setor competente que realize a
limpeza da Rua Cincinatina, mais precisamente nas proximidades da Escola Estadual Bento de Abreu Filho,
no Bairro Cascata, onde há muitas árvores e, quando caem as folhas secas, se acumulam na via, causando
transtornos aos munícipes.

INDICAÇÃO Nº 771/2022 - Evandro Galete
Sugerindo à EMDURB que realize estudos para a implantação de um redutor de velocidade do tipo 'lombada'
na Rua Maria Giraldi Cavallari, nº 544, no Bairro Jardim Cavallari; haja vista a velocidade acima do permitido
por lei que muitos motoristas de ônibus desenvolvem ao trafegarem pelo local, favorecendo a ocorrência de
acidentes.

INDICAÇÃO Nº 772/2022 - Evandro Galete
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Laudelino Gonçalves de Andrade, nº 58,
no Bairro Núcleo Habitacional Helena Bernardes; uma vez o mau estado de conservação em que se encontra
o piso asfáltico no local, com buracos, prejudicando o tráfego normal de veículos.

INDICAÇÃO Nº 773/2022 - Rogerinho
Sugerindo à CODEMAR que realize uma operação tapa buracos na Avenida Independência, confluência com
a Rua Rui Barbosa, no Bairro Palmital; haja vista a existência de buraco no local, de enorme proporção,
causando inúmeros transtornos à polução que faz uso da via.

INDICAÇÃO Nº 774/2022 - Rogerinho
Sugerindo à EMDURB que realize a instalação de placa de sinalização indicando 'sentido único' de direção de
trânsito na Rua Luiz Antônio Silva Campassi, em toda a sua extensão, no Bairro Altos do Palmital; haja vista
que devido à falta da mesma, os condutores de veículos não respeitam o sentido único da via, causando
sérios riscos de acidentes no local.

INDICAÇÃO Nº 775/2022 - Rogerinho
Sugerindo ao DAEM que realize os reparos em vazamento existente na Rua Galileia, altura do nº 736, no
Bairro Jardim Flora Rica; haja vista o desperdício de água há vários dias, causando transtornos para a
população.

INDICAÇÃO Nº 776/2022 - Vânia Ramos
Sugerindo à CODEMAR que realize o recapeamento asfáltico da Rua Dos Cristais, em toda a sua extensão,
no Bairro Jardim Maria Izabel; haja vista que a operação tapa buracos não solucionará o problema, pois há
vários remendos existentes no piso asfáltico, deixando a via em péssimas condições.

INDICAÇÃO Nº 777/2022 - Vânia Ramos
Sugerindo à CODEMAR que realize o recapeamento asfáltico na Rua Dos Onix, em toda a sua extensão, no
Bairro Jardim Maria Izabel; haja vista a quantidade de remendos existentes no asfalto, deixando em péssimo
estado.

INDICAÇÃO Nº 778/2022 - Evandro Galete
Sugerindo à EMDURB que seja feito estudos para a implantação de redutor de velocidade do tipo 'lombada'
na Avenida Mauá, nº 32, e também, na Rua Almeida Júnior, nº 171, no Distrito de Padre Nóbrega; haja vista a
velocidade acima do permitido por lei que muitos motoristas desenvolvem ao trafegarem pelas referidas vias
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públicas, situação que favorece a ocorrência de acidentes.

INDICAÇÃO Nº 779/2022 - Professora Daniela
Sugerindo ao Prefeito Municipal através do setor competente que realize as melhorias na iluminação pública
na Rua Isamu Egashira, em toda a sua extensão, no Bairro Núcleo Habitacional José Teruel Martinez, por
meio de manutenção e substituição das atuais lâmpadas por outras de ‘LED’; haja vista a preocupação dos
moradores em relação aos riscos trazidos, em decorrência da falta de iluminação adequada.

INDICAÇÃO Nº 780/2022 - Rogerinho
Sugerindo ao DAEM que realize os reparos em vazamento na rede de água da Rua Vidal de Negreiros, altura
do nº 356, no Bairro Canaã; haja vista o enorme vazamento, há vários dias, causando transtornos à
população que reside no local.

INDICAÇÃO Nº 781/2022 - Vânia Ramos
Sugerindo ao DAEM que envide esforços para realizar os reparos em vazamento de água, que ocorre
constantemente no cruzamento da Rua Hermes da Fonseca, confluência com a Manoel Novaes, no Bairro
Jardim Sasazaki - Zona Norte de nossa cidade.

INDICAÇÃO Nº 782/2022 - Vânia Ramos
Sugerindo ao Prefeito Municipal através do órgão competente que conclua, o quanto antes, os reparos nas
tubulações do sistema de água e esgoto na Rua Thomáz Alcalde, mais precisamente defronte à EMEI 'Leda
Apparecida Martins Casadei'; haja vista que os reparos foram suspensos e o trânsito se encontra bloqueado,
causando sérios transtornos a todos que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 783/2022 - Rogerinho
Sugerindo à EMDURB que realize a instalação de uma 'placa' de sinalização indicando altura máxima
permitida, para circulação de veículos de transporte de cargas, na Rua Egídio Elias Miguel, nas proximidades
do nº 136, no Bairro Jardim Aparecida Nasser; haja vista que os veículos com altura maior que a rede de
fiação, de telefonia e internet, constantemente danificam o cabeamento, ocasionando interrupção nos
serviços, prejudicando enormemente as empresas de existem no local.

INDICAÇÃO Nº 784/2022 - Júnior Moraes
Sugerindo à EMDURB que efetue a recuperação da pintura de sinalização de solo com os dizeres 'PARE' na
Rua José de Alencar, em todos os seus cruzamentos, no Bairro Jardim Planalto; haja vista o desgaste da
mesma devido à ação do tempo, causando insegurança a todos que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 785/2022 - Júnior Moraes
Sugerindo à EMDURB que efetue a recuperação da pintura de sinalização de solo com os dizeres 'PARE' na
Rua Miguel Álvares Reinoso, confluência com a Rua Abdo Haddad Filho, no Bairro Parque dos Ipês; haja
vista o desgaste da mesma devido à ação do tempo, causando insegurança a todos que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 786/2022 - Júnior Moraes
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente que efetue a poda de árvore existente na
Rua Inêz Cintra, defronte ao nº 473, no Bairro Parque Residencial Santa Gertrudes; em atendimento às
solicitações de moradores desta via pública.

INDICAÇÃO Nº 787/2022 - Júnior Moraes
Sugerindo à EMDURB que efetue a instalação de um ponto de ônibus na Rua Ioneu Carvalho Domingos,
defronte ao condomínio São Bento I; haja vista que os moradores que lá residem são obrigados à se
deslocarem muito até encontrar um ponto, atendendo aos inúmeros pedidos dos usuários do transporte
coletivo urbano.

INDICAÇÃO Nº 788/2022 - Júnior Moraes
Sugerindo à CODEMAR que proceda à operação tapa buracos na Rua Regina Caliman Gradim, próximo ao
nº 155, no Bairro Thereza Bassan de Argollo Ferrão; haja vista a existência de buraco no local, situação que
vem causando sérios transtornos aos munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 789/2022 - Ivan Negão
Sugerindo ao Diretor-Presidente da EMDURB - Sr. Valdecir Fogaça de Oliveira estudos para realizar a pintura
de sinalização de uma 'faixa amarela' e uma placa para 'carga e descarga', defronte ao estabelecimento 'JNC
16/05/2022

Página 4
Rua Bandeirantes, 25 - Centro - CEP 17501-090 - Marília SP Tel: (14) 2105-2000
https://www.marilia.sp.leg.br - E-mail: camara@camar.sp.gov.br

Câmara Municipal de Marília
Estado de São Paulo

- Distribuidora de peças automotivas', localizado à Avenida República, nº 4346, no Bairro Núcleo Habitacional
Castelo Branco, e ainda, se faz necessário, a demarcação de um 'bolsão' para motos, defronte ao referido
estabelecimento, do outro lado da via.

INDICAÇÃO Nº 790/2022 - Ivan Negão
Sugerindo ao Diretor-Presidente da CODEMAR - Sr. Claudirlei Santiago Domingues que realize uma
operação 'tapa buracos' em toda a extensão da Rua Primo Panettini, principalmente defronte ao nº 290, e
também, nas proximidades com as calçadas; haja vista que os moradores reclamam do acúmulo de água
defronte à suas casas quando lavam os quintais, o mesmo acontece quando chove.

INDICAÇÃO Nº 791/2022 - Danilo da Saúde
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente, providências urgentes, para realizar a
recuperação e manutenção do passeio público da Rua Cincinatina, mais precisamente no trecho que
compreende o perímetro entre a Avenida Joaquim Cavina e a Rua Amadeu Amaral, no Bairro Jardim Maria
Izabel devido à situação precária em que se encontra o referido local, colocando em risco a integridade física
dos pedestres e atendendo a reivindicação da população e moradores da região.

INDICAÇÃO Nº 792/2022 - Danilo da Saúde
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente providências para realizar a limpeza,
capinação e manutenção em toda a área interna do Centro Comunitário Integrado 'Vicente Roberto de
Andrade Gelás', localizado à Rua Amador Bueno, nº 855, no Bairro Vila Coimbra, atendendo a solicitação dos
moradores e frequentadores do local.

INDICAÇÃO Nº 793/2022 - Danilo da Saúde
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente, providências urgentes, em relação à
capinação, limpeza e conservação da USF - Marajó/Santa Paula, localizado na Rua Victória Atallah, nº 181,
no Bairro Jardim Marajó; tendo em vista as péssimas condições de conservação em que se encontra o local,
atendendo as diversas reclamações da população da região.

INDICAÇÃO Nº 794/2022 - 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 localizada às
margens da Rua Olga de Lima Bueno, no Bairro Núcleo Habitacional Nova Marília, atendendo aos pedidos
dos moradores da região.

INDICAÇÃO Nº 795/2022 - Ivan Negão
Sugerindo à CODEMAR que realize o recapeamento em toda a extensão da Rua Afonso Pena, no Bairro
Palmital; haja vista a quantidade de buracos e desníveis no asfalto, causando transtornos aos motoristas que
por ali trafegam, atendendo aos constantes pedidos por parte dos moradores.

INDICAÇÃO Nº 796/2022 - Eduardo Nascimento
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Manoel Teixeira, confluência com a
Avenida Tomé de Souza, no Bairro Núcleo Habitacional Monsenhor João Batista Tóffoli; haja vista a
existência de um enorme buraco e profundo no asfalto, favorecendo risco de acidentes, principalmente, para
motociclistas.

INDICAÇÃO Nº 797/2022 - Eduardo Nascimento
Sugerindo à CODEMAR que realize o recapeamento da Avenida João Ramalho, mais precisamente no trecho
que compreende do nº 1192 até o nº 1302, no Bairro Parque São Jorge; haja vista que no referido trecho o
piso asfáltico se encontra com vários buracos, desníveis e remendos abertos, favorecendo a ocorrência de
acidentes, pois a via possui um fluxo intenso e contínuo de veículos.

INDICAÇÃO Nº 798/2022 - Eduardo Nascimento
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Avenida Francisco da Costa Pimentel, altura
do nº 30, no Bairro Jardim Planalto; haja vista a existência de buraco fundo no local, situação que causa
danos aos veículos e risco iminente de acidentes.

INDICAÇÃO Nº 799/2022 - Eduardo Nascimento
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Sugerindo ao Prefeito Municipal por meio do setor competente, com urgência, que efetue a erradicação ou a
poda da árvore existente na Rua Laudelino Gonçalves de Andrade, número 394, no Bairro Núcleo
Habitacional Helena Bernardes; haja vista que o morador da residência teme pela sua vida e de seus
familiares devido ao risco de queda da árvore em cima da casa e seus galhos enormes já se encontram
caindo sobre o telhado.

INDICAÇÃO Nº 800/2022 - Dr. Elio Ajeka
Sugerindo à EMDURB que realize a sinalização adequada, com placas que indiquem o sentido de “Lácio” e
“Marília” na rotatória localizada próxima à saída 443, da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros; haja
vista que o local está mal sinalizado, o que tem gerado transtornos aos motoristas que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 801/2022 - Eduardo Nascimento
Sugerindo ao DAEM que efetue a reposição da camada asfáltica na Rua Carolina Moraes de Almeida, altura
do nº 81, no Bairro Senador Salgado Filho, em abertura realizada pela Autarquia para sanar vazamentos na
rede de água; haja vista os transtornos que vem causando aos motoristas que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 802/2022 - Dr. Elio Ajeka
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Amador Bueno, defronte ao nº 1915,
onde está localizada a EMEF 'Professora Geralda César Vilardi', no Bairro Núcleo Habitacional José Teruel
Martinez; haja vista a existência de buracos, causando transtornos aos motoristas que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 803/2022 - Eduardo Nascimento
Sugerindo à CODEMAR que realize o recapeamento do asfalto na Rua Dona Maria Féres, mais precisamente
no trecho que compreende a partir do nº 234 até o entroncamento com a Rodovia Transbrasiliana, KM-447
devido à falta de manutenção a via se encontra com diversos problemas, dificultando e prejudicando o
trânsito.

INDICAÇÃO Nº 804/2022 - Dr. Elio Ajeka
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Avenida Santo Antônio, próximo ao nº 1287,
no Bairro Alto Cafezal; haja vista a existência de buraco no local, situação que causa transtornos aos
motoristas que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 805/2022 - Dr. Elio Ajeka
Sugerindo à CODEMAR que realize o nivelamento da camada asfáltica na Avenida Carlos Gomes, próximo
ao nº 301, no Bairro Barbosa; haja vista a existência de uma canaleta, que junto com o desnível da camada
asfáltica tem causado danos aos veículos que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 806/2022 - Dr. Elio Ajeka
Sugerindo à EMDURB que realize estudos para implantar uma cobertura no ponto de ônibus localizado na
Avenida Maria Fernandes Cavallari, próximo ao nº 1648, no Bairro Jardim Cavallari; haja vista o grande
número de pessoas que ficam expostos ao sol e chuva, aguardando o transporte público.

INDICAÇÃO Nº 807/2022 - Luiz Eduardo Nardi
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos em toda a extensão da Rua Bartolo Bassalobre,
no Bairro Núcleo Habitacional Nova Marília; haja vista o péssimo estado de conservação em que se encontra,
com muitos buracos, situação que causa danos aos veículos.

INDICAÇÃO Nº 808/2022 - Luiz Eduardo Nardi
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos em toda a extensão da Rua Virgílio Carvalho
Oliveira, no Bairro Núcleo Habitacional Nova Marília; haja vista o péssimo estado de conservação em que se
encontra o piso asfáltico da via pública, com diversos buracos, causando sérios transtornos aos motoristas
que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 809/2022 - Luiz Eduardo Nardi
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos em toda a extensão da Rua José Fróio, no
Bairro Núcleo Habitacional Nova Marília; haja vista o péssimo estado de conservação em que se encontra o
piso asfáltico da via, com muitos buracos, causando transtornos a todos que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 810/2022 - Luiz Eduardo Nardi
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Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Remo Castelli, em toda a sua extensão,
no Bairro Núcleo Habitacional Nova Marília; haja vista o péssimo estado de conservação em que se encontra
o piso asfáltico da via pública, com muitos buracos, situação que prejudica o tráfego normal de veículos no
local.

INDICAÇÃO Nº 811/2022 - 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 Rua Antônio Grégio, no Bairro Jardim Guarujá, atendendo a solicitação dos
moradores da região.

INDICAÇÃO Nº 812/2022 - Evandro Galete
Sugerindo à EMDURB que seja feito estudos para a implantação de um redutor de velocidade do tipo
'lombada' na Rua Marcílio Dias, nº 160, no Bairro Palmital; haja vista a velocidade acima do permitido por lei
que muitos motoristas desenvolvem ao trafegarem pela via pública, favorecendo a ocorrência de acidentes.

REQUERIMENTOS QUE INDEPENDEM DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
REQUERIMENTOS SUJEITOS A VOTAÇÃO
REQUERIMENTO Nº 637/2022 - Evandro Galete
Votos de congratulações com a "GC - materiais para construção" na pessoa do Sr. Luis Felipe Guerino
Caldamone, extensivos aos seus colaboradores, estabelecido à Rua Dra. Mirthes Pupo Negreiros, nº 152, no
Bairro Sítios de Recreio Céu Azul, trabalho de excelência, com entregas e materiais de primeira qualidade,
sempre primando pelo bom atendimento e dedicação aos clientes. Parabéns e sucesso sempre!

REQUERIMENTOS SUJEITOS A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
REQUERIMENTO Nº 593/2022 - 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 e cópias das prestações de
contas acerca das despesas com viagens de todas modalidades que são/foram atendidas pela Secretaria
Municipal de Esportes, Lazer e Juventude, no ano de 2022, do mês de janeiro até o presente momento. No
ensejo, solicitamos que a prestação de contas venha discriminada por modalidade, sendo expresso o valor
total de gastos por viagens e, também os valores detalhados, contendo gastos com transporte, diária e
alimentação.

REQUERIMENTO Nº 598/2022 - Agente Federal Junior Féfin
Solicitando ao Prefeito Municipal - Sr. Daniel, dentro do prazo regimental de 15 dias, sob pena de
responsabilidade, de acordo com o Art. 16, XXII - da Lei Orgânica do Município, informar a esta edilidade da
possibilidade de realizar melhorias de caráter emergencial, de imediato nos banheiros e bebedouros e,
posteriormente, proceder à manutenção (de ordem geral) necessária no Estádio Varzeano “Nelson Cabrini” mais conhecido como “Mineirão”, localizado na rua 25 de Janeiro nº 1.100, como forma de manter o mínimo
do princípio da dignidade do ser humano, aos pagadores de impostos que frequentam o local; visto que
muitas famílias com crianças, mulheres e idosos se utilizam semanalmente do local, por vezes, como única
opção de lazer.

REQUERIMENTO Nº 540/2022 - Ivan Negão
Solicitando ao Prefeito Municipal - Daniel Alonso e aos órgãos competentes que realize reparos ou se
possível um novo calçamento no bairro São Judas, em todas as suas vias públicas. Importante bairro também
padece por falta de iluminação e necessita de limpeza, pois há constantes reclamações por parte dos
moradores do descaso por parte do poder público com os moradores daquela localidade, é pertinente que se
realize também uma obra de playground para que as crianças e moradores usufruam do seu direito
constitucional ao lazer.

REQUERIMENTO Nº 658/2022 - Danilo da Saúde
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Moção de Apoio ao Projeto de Lei nº 2.564/2020, em tramitação no Congresso Nacional, que altera a Lei de
nº 7.498, de 25 de junho de 1986, para instituir o piso salarial nacional do Enfermeiro, do Técnico de
Enfermagem, do Auxiliar de Enfermagem e da Parteira.

REQUERIMENTO Nº 634/2022 - Luiz Eduardo Nardi
Solicitando ao Prefeito Municipal - Sr. Daniel Alonso através do setor competente informar a esta Casa da
possibilidade de se promover a construção de dois redutores de velocidade do tipo 'lombada' na Avenida
Duarte da Costa, no Bairro Monsenhor João Batista Tóffoli; haja vista que no local, o tráfego de veículos é
intenso, sempre com alta velocidade, dificultando os pedestres de atravessarem a referida avenida,
favorecendo a ocorrência de acidentes.

REQUERIMENTO Nº 638/2022 - Marcos Custódio
Solicitando à Mesa Diretora desta Casa de Leis a realização de uma Sessão Solene, em data a ser agendada
no mês de Setembro de 2022, para celebrar os 85 anos de fundação da Igreja Assembleia de Deus –
Ministério Belém em Marília/SP, comemorado todo ano no dia 17 de abril, sob a presidência de seu Pastor
Presidente, Elandi Mariano da Silva, extensivos a todos irmãos e membros do abençoado Ministério, amigos e
pessoas que lutam para que a Obra de Deus seja realizada.

REQUERIMENTO Nº 660/2022 - Danilo da Saúde
Solicitando ao Prefeito Municipal de Marília – Sr.Daniel Alonso, de forma reiterada, providências relacionadas
à cobertura e instalação de assentos nos pontos de ônibus de nossa cidade. Os usuários chegam a aguardar
por até duas horas o transporte público sem as mínimas condições de abrigo e proteção. Diariamente
estamos recebendo diversas reclamações dos usuários do transporte público relatando o descaso e as
dificuldades enfrentadas devido à falta de infraestrutura das paradas de ônibus. A situação em que se
encontram os pontos de ônibus expõe os usuários a todo tipo de intempérie do tempo como o sol e a chuva,
em especial podemos citar as péssimas condições da parada de ônibus localizada à Rua Marisa de Lourdes
Javaroti de Souza, no Bairro Vereador Eduardo Andrade Reis.

REQUERIMENTO Nº 642/2022 - 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 a extensão dos seguintes bairros localizados na Zona Sul de Marília: Núcleo
Habitacional Monsenhor João Batista Tóffoli, Parque das Azaléias, Villa Real, Jardim São Vicente de Paulo,
Jardim Teotônio Vilela, Jardim Planalto, Parque dos Ipês, Jardim Nacional, Núcleo Habitacional Nova Marília,
Nova Marília II, III e IV, Núcleo Habitacional Maria Angélica Matos e adjacências; haja vista que as ruas dos
mencionados bairros encontram-se intransitáveis e necessitam urgentemente receber as melhorias
necessárias.

REQUERIMENTO Nº 652/2022 - Rogerinho
Solicitando ao Prefeito Municipal – Sr. Daniel Alonso, conjuntamente com o Secretário Municipal de Obras
Públicas, Sr. Fábio Alves de Oliveira, informar a esta Casa de Leis, a viabilidade de se proceder com as obras
de recapeamento necessárias na Rua Hermínio Escarabotolo, no trecho que compreende a Avenida Benedito
Alves Delfino e a Avenida Mariápolis, importante via localizada no Bairro Palmital - Zona Norte de nosso
município; haja vista a atual situação em que se encontra, em consequência dos muitos buracos e sem a
manutenção necessária, com o passar dos anos, praticamente toda camada asfáltica primária já sofreu
remendos, sendo que a solução mais viável é a realização do recapeamento asfáltico da via pública.

REQUERIMENTO Nº 655/2022 - Dr. Elio Ajeka
Solicitando ao Secretário Municipal do Meio Ambiente e Limpeza Pública – Sr. Vanderlei Dolce, informar a
esta Casa sobre a possibilidade de se realizar a limpeza e capinação do canteiro central da Avenida
Brigadeiro Eduardo Gomes, mais precisamente no trecho que compreende entre os números 3848 e 4700;
haja vista que o mato alto pode cobrir diversas placas de sinalização presentes na via, além disso, dificultar a
visualização de outros veículos e pedestres no entorno, favorecendo a ocorrência de acidentes de trânsito.

REQUERIMENTO Nº 653/2022 - Rogerinho
Solicitando ao Diretor-Presidente da EMDURB - Empresa Municipal de Mobilidade Urbana de Marília - Sr.
Valdeci Fogaça de Oliveira, informar a esta Casa de Leis, a viabilidade de se proceder à instalação de redutor
de velocidade do tipo ‘lombada’ na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, nas proximidades do nº 4477, no
Bairro Residencial Vale Verde, nos dois sentidos da via; uma vez que com muita frequência, todos que por ali
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trafegam correm sérios riscos de acidentes, além disso, o local é frequentado por crianças e idosos, o que
favorece ainda mais o risco de graves acidentes.

REQUERIMENTO Nº 633/2022 - Vânia Ramos
Solicitando ao Prefeito Municipal - Sr. Daniel Alonso, determinar ao setor competente, informar a esta Casa
sobre a possibilidade de envidar esforços para a manutenção e melhorias no córrego Arco-íris, localizado no
Bairro Núcleo Habitacional Dr. Fernando Mauro Pires Rocha; haja vista que os moradores estão sofrendo com
mau cheiro devido ao mesmo não ser canalizado e muito menos recebe melhorias, desta forma, insetos estão
de proliferando no bairro como: pernilongos e moscas, que invadem as casas dos moradores.

REQUERIMENTO Nº 657/2022 - Júnior Moraes
Solicitando ao Prefeito Municipal de Marília - Sr. Daniel Alonso, após estabelecer contatos com as Secretarias
competentes, informações sobre a revitalização da Praça 'Santa Luzia', localizada no Distrito de Lácio; haja
vista a necessidade de uma reforma geral que envolva diversas benfeitorias, tais como: academia ar livre,
bancos, iluminação adequada e arborização; buscamos de forma eficaz atender ao interesse da população
que há anos anseia por melhorias deste local de grande importância para os moradores daquela região.

REQUERIMENTO Nº 654/2022 - Rogerinho
Solicitando ao Diretor-Presidente da EMDURB - Sr. Valdeci Fogaça de Oliveira, informar a esta Casa de Leis,
dentro do prazo regimental, se existe algum estudo em desenvolvimento, no sentido de promover melhorias
no sistema viário da rotatória existente na confluência entre a Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, com a Rua
Vinícius de Moraes e a Rua Elias Miguel Neto, localizadas no Bairros Jardim São Domingos, Residencial
Santa Gertrudes e Parque Residencial Novo Horizonte, de forma a modernizar o sistema onde hoje existem
dispositivos modernos; bem como, reduzir o tamanho da rotatória e do canteiro central, aumentando a largura
do passeio público, contribuindo para melhor fluxo do trânsito, porém, com maior segurança. Muitos
munícipes têm procurado este Vereador com solicitações de melhorias, relatando dificuldades no fluxo da via
e risco de ocorrência de acidentes de trânsito no local.

REQUERIMENTO Nº 660/2022 - Danilo da Saúde
Solicitando ao Prefeito Municipal de Marília – Sr.Daniel Alonso, de forma reiterada, providências relacionadas
à cobertura e instalação de assentos nos pontos de ônibus de nossa cidade. Os usuários chegam a aguardar
por até duas horas o transporte público sem as mínimas condições de abrigo e proteção. Diariamente
estamos recebendo diversas reclamações dos usuários do transporte público relatando o descaso e as
dificuldades enfrentadas devido à falta de infraestrutura das paradas de ônibus. A situação em que se
encontram os pontos de ônibus expõe os usuários a todo tipo de intempérie do tempo como o sol e a chuva,
em especial podemos citar as péssimas condições da parada de ônibus localizada à Rua Marisa de Lourdes
Javaroti de Souza, no Bairro Vereador Eduardo Andrade Reis.

Marcos Rezende
Presidente
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