Câmara Municipal de Marília
Estado de São Paulo

16ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 20ª LEGISLATURA, EM 23 DE MAIO DE 2022
(Pauta das Matérias do Expediente)

INDICAÇÕES
INDICAÇÃO Nº 813/2022 - Agente Federal Junior Féfin
Sugerindo ao Prefeito Municipal por meio do setor competente, que tome providências quanto à demora no
atendimento no PA - Posto de Saúde do Bairro Parque dos Ipês; haja vista que existem inúmeras
reclamações sobre a demora no atendimento, causando indignação nos usuários do referido posto.

INDICAÇÃO Nº 814/2022 - Agente Federal Junior Féfin
Sugerindo ao Prefeito Municipal por meio do setor competente, que tome providências, urgentes, quanto à
falta de remédios e a demora no atendimento dos pacientes, que chegam a passar de 3 (três) horas no PA Sul; haja vista que é recorrente as inúmeras reclamações, desta forma, que sejam tomadas as medidas
cabíveis para que as pessoas que ali se encontram, com problemas de saúde, possam ser atendidas de
forma eficaz, respeitando o princípio da dignidade humana.

INDICAÇÃO Nº 815/2022 - Agente Federal Junior Féfin
Sugerindo ao Prefeito Municipal por meio dos competentes órgãos que efetuem um novo recapeamento na
via asfáltica, na Avenida Santo Antônio, altura do nº 55 até a Rua Akira Nagasse, no Bairro Senador Salgado
Filho; haja vista que os inúmeros remendos se encontram deformados, apresentando grandes desníveis na
via, podendo causar acidentes, principalmente com motociclistas, sendo a melhor opção o recape geral.

INDICAÇÃO Nº 816/2022 - Professora Daniela
Sugerindo ao DAEM que realize os reparos em vazamento existente na rede de água na Rua Humberto
Molica, altura do nº 110-A, no Bairro Jardim Teotônio Vilela e, logo após, efetuar a reposição da camada
asfáltica; haja vista o desperdício de água há vários dias, causando transtornos à população que reside e
transita pela via pública.

INDICAÇÃO Nº 817/2022 - Agente Federal Junior Féfin
Sugerindo ao Prefeito Municipal por meio da EMDURB - Empresa Municipal de Mobilidade Urbana de Marília,
que realize a pintura de uma 'faixa de pedestres' na Rua Tupinambás, confluência com a Avenida Brigadeiro
Eduardo Gomes, no Bairro Jardim Aeroporto; haja vista tratar-se de um cruzamento com fluxo intenso de
veículos, necessitando, com urgência, deste dispositivo, visando mais segurança na travessia dos mesmos.

INDICAÇÃO Nº 818/2022 - Agente Federal Junior Féfin
Sugerindo ao Prefeito Municipal por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas, conjuntamente com a
CODEMAR - Companhia de Desenvolvimento Econômico de Marília, que realizem o recapeamento completo
da Rua Adilson Guido, no Bairro Jardim Colibri; haja vista as inúmeras reclamações por parte dos munícipes
devido à pavimentação deteriorada, causando grandes transtornos aos motoristas que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 819/2022 - Dr. Elio Ajeka
Sugerindo à EMDURB, providências urgentes, para aumentar a altura do redutor de velocidade do tipo
'lombada' na Avenida Rio Branco, próximo ao número 1150, no Bairro Alto Cafezal; haja vista que o obstáculo
é baixo e muitos veículos trafegam em velocidade acima do permitido por lei, favorecendo a ocorrência de
acidentes.

INDICAÇÃO Nº 820/2022 - Evandro Galete
Sugerindo à EMDURB estudos para a implantação de um redutor de velocidade do tipo 'lombada' na Avenida
Ipiranga, nº 493, no Bairro Cascata, visando a segurança dos alunos do Colégio Esquema Único, e também,
um ‘agente’ nos horários de entrada e saída destes alunos.

INDICAÇÃO Nº 821/2022 - Rogerinho
Sugerindo à CODEMAR que realize uma operação tapa buracos na Avenida Jacyra Osti Ferreira, nas
proximidades da confluência com a Rua Zilda Ortega, que apresenta buraco próximo ao coletor de águas
pluviais (bueiro); bem como, no trecho que compreende as Ruas Geraldo Cavalca Primo e Rosa Canales,
localizadas no Bairro Jardim Flora Rica; haja vista a existência de buracos de grandes proporções, causando
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sérios transtornos à população que trafega pela via.

INDICAÇÃO Nº 822/2022 - Rogerinho
Sugerindo ao DAEM que realize os reparos em vazamento existente no passeio público da Rua Antônio
Pereira da Silva, altura do nº 111, localizada no Bairro Hípica Paulista; haja vista o desperdício de água há
vários dias, causando transtornos à população que reside no local.

INDICAÇÃO Nº 823/2022 - Rogerinho
Sugerindo ao Prefeito Municipal através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Limpeza Pública, nos
termos do Decreto nº 11119/2013, que realize a poda da cerca viva existente na Avenida José da Silva
Nogueira Júnior, nas proximidades do nº 1565; haja vista que a vegetação se encontra muito grande,
impedindo a pesagem de pedestres pelo passeio público, sendo obrigados a transitarem pelo leito carroçável,
ocasionando sérios riscos de acidentes e atropelamentos.

INDICAÇÃO Nº 824/2022 - Rogerinho
Sugerindo ao DAEM que realize a reposição da camada asfáltica na Rua Galileia, altura do nº 736, no Bairro
Betel; haja vista a existência de buraco no local, em decorrência de reparos em vazamento na rede de água,
efetuado pela Autarquia, causando enormes transtornos aos munícipes que residem no local.

INDICAÇÃO Nº 825/2022 - Marcos Custódio
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos/manutenção na Rua Kintaro Mitsuka, em toda a
sua extensão, no Bairro Jardim Santa Paula; haja vista a existência de muitos buracos, causando transtornos
aos munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 826/2022 - Marcos Custódio
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos/manutenção na Rua Jorge Mansur, nº 150, no
Bairro Jardim Marajó; haja vista a existência de muitos buracos, causando transtornos aos munícipes da
região.

INDICAÇÃO Nº 827/2022 - Marcos Custódio
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos/manutenção na Rua Antônio Manfredine, nº
120, no Bairro Jardim Esplanada; haja vista a existência de uma cratera no local, causando transtornos aos
munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 828/2022 - Marcos Custódio
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos/manutenção na Rua São Luiz, nº 1411 - centro;
haja vista o péssimo estado de conservação em que se encontra o piso asfáltico no local, com buracos,
situação que vem causando transtornos aos motoristas que por ali trafegam, pois trata-se de importante via
pública de nossa cidade, com fluxo intenso de veículos constantemente.

INDICAÇÃO Nº 829/2022 - Marcos Custódio
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente que realize os reparos/manutenção no
calçamento da Rua Anita Garibaldi, mais precisamente ao lado do PA - Sul; haja vista que o local se encontra
sem o calçamento apropriado, causando muitos transtornos aos munícipes, principalmente aos idosos e
doentes que necessitam ir ao referido Posto de Atendimento.

INDICAÇÃO Nº 830/2022 - Marcos Custódio
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente que realize a capinação, limpeza e
manutenção da área denominada 'Parque do Povo', localizada na Zona Sul de nossa cidade; haja vista que o
local se encontra com muito mato, servindo de criadouro para mosquitos da dengue ' Aedes Aegypti',
causando transtornos e riscos à saúde dos munícipes.

INDICAÇÃO Nº 831/2022 - Ivan Negão
Sugerindo à EMDURB que efetue a instalação de um redutor de velocidade do tipo 'lombada' na Rua Santos
Dumont, altura do nº 612, no Bairro São Paulo; haja vista que em virtude da distância entre um redutor e outro
de velocidade, já existentes na via, facilita para que alguns motoristas trafeguem em alta velocidade,
favorecendo a ocorrência de acidentes.

INDICAÇÃO Nº 832/2022 - Professora Daniela

26/06/2022

Página 2
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

Sugerindo ao DAEM que realize os reparos em vazamento existente na rede de água na Rua Humberto de
Campos, altura do nº 322, no Bairro Mariana e, logo após, efetuar a reposição da camada asfáltica; haja vista
o desperdício de água há vários dias, causando transtornos à população que reside e transita pela via pública.

INDICAÇÃO Nº 833/2022 - Professora Daniela
Sugerindo ao DAEM que realize os reparos em vazamento existente na rede de água na Rua Anna Aparecida
Nicolella Marques, altura do nº 287, no Bairro Jardim Lavínia; haja vista o desperdício de água há vários dias,
causando transtornos à população que reside e transita pela via pública.

INDICAÇÃO Nº 834/2022 - Professora Daniela
Sugerindo ao DAEM que realize os reparos em vazamento existente na rede de água na Rua Quitéria Pereira,
altura do nº 130, no Bairro Palmital; haja vista o desperdício de água há vários dias, causando transtornos à
população que reside e transita pela via pública.

INDICAÇÃO Nº 835/2022 - Professora Daniela
Sugerindo ao DAEM que realize os reparos em vazamento existente na rede de água na Rua Theodoro
Marque Pinto, altura do nº 275, no Bairro Palmital; haja vista o desperdício de água há vários dias, causando
transtornos à população que reside e transita pela via pública.

INDICAÇÃO Nº 836/2022 - Professora Daniela
Sugerindo à CODEMAR que proceda à operação tapa buracos na Rua Pacaembu, próximo ao nº 457, no
Bairro Palmital; haja vista a existência de buraco no local, situação que vem causando sérios transtornos aos
munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 837/2022 - Rogerinho
Sugerindo à EMDURB que realize um estudo no sentido de efetuar a instalação de um 'semáforo' na
confluência entre a Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes e a Avenida Antônio Borella, no Bairro Jardim São
Domingos; haja vista o grande fluxo de veículos no local devido aos condomínios residenciais, causando
transtornos e riscos de acidentes de trânsito no local, principalmente em horários de pico.

INDICAÇÃO Nº 838/2022 - Agente Federal Junior Féfin
Sugerindo ao Prefeito Municipal por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas, conjuntamente com a
CODEMAR - Companhia de Desenvolvimento Econômico de Marília, que concluam as obras de
pavimentação na Rua João de Deus Mendes, mais precisamente no final da via, no Bairro Antônio Carlos
Nascimento da Silva; haja vista que no referido trecho não há nenhuma infraestrutura como guias, galerias e
pavimentação asfáltica. Os moradores desta região tem o direito à essas obras, pois pagam seus impostos
como os demais.

INDICAÇÃO Nº 839/2022 - Evandro Galete
Sugerindo ao Prefeito Municipal através dos setores competentes que realizem a limpeza e a construção de
calçamento do terreno existente na Rua Benjamim knobel, defronte ao nº 287, no Bairro Núcleo Habitacional
Nova Marília; haja vista que devido ao mato e a falta de calçada a população é obrigada a andar pelo leito
carroçável, favorecendo a ocorrência de acidentes.

INDICAÇÃO Nº 840/2022 - Evandro Galete
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente que efetue a poda de árvore existente na
Rua Américo Guedes Paiva, nº 15, mais precisamente nos fundos da E.E. 'Professora Sylvia Ribeiro de
Carvalho', no Bairro Núcleo Habitacional Nova Marília. Há denúncias de assédio em virtude da escuridão.

INDICAÇÃO Nº 841/2022 - Evandro Galete
Sugerindo ao Prefeito Municipal através da Secretaria Municipal de Obras Públicas que seja solucionado o
problema de acúmulo de água na Avenida Dr. Durval de Menezes, nº 671, no Bairro Núcleo Habitacional
Nova Marília; haja vista que quando ocorrem as chuvas a água fica empossada no local, situação que vem
causando prejuízo ao comerciante, conforme demonstram as fotos. Comerciantes tomarão medidas cabíveis
pelos prejuízos.

INDICAÇÃO Nº 842/2022 - Luiz Eduardo Nardi
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Hermínio Cavallari, em toda a sua
extensão, no Bairro Jardim Cavallari; haja vista o péssimo estado de conservação em que se encontra o piso
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asfáltico da via pública, com muitos buracos, situação que causa danos aos veículos.

INDICAÇÃO Nº 843/2022 - Eduardo Nascimento
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua José Rocha, esquina com a Rua Maria
Silvia Almeida Delfino, no Bairro Senador Salgado Filho; haja vista que os reparos foram efetuados há mais
ou menos um mês e o buraco já está completamente aberto novamente; prejudicando os moradores da
região.

INDICAÇÃO Nº 844/2022 - Eduardo Nascimento
Sugerindo à CODEMAR que realize os reparos na camada asfáltica da Rua Akira Nagasse, confluência com a
Rua José Amador Leon, no Bairro Senador Salgado Filho; haja vista que os buracos abriram novamente e se
encontram maiores a cada dia. Neste trecho da via, de mão dupla, com veículos estacionando dos dois lados
e a falta de manutenção vem prejudicando o trânsito e, há riscos de acidentes.

INDICAÇÃO Nº 845/2022 - Eduardo Nascimento
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Laudelino Gonçalves de Andrade,
defronte aos números 48 e 372, no Bairro Núcleo Habitacional Helena Bernardes; haja vista as péssimas
condições em que se encontram os referidos locais, com buracos, favorecendo o risco de acidentes.

INDICAÇÃO Nº 846/2022 - Eduardo Nascimento
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Domingos Jorge Velho, altura do nº 145,
no Bairro Villa Real; haja vista tratar-se de via com fluxo intenso de veículos, situação que favorece a
ocorrência de acidentes.

INDICAÇÃO Nº 847/2022 - Eduardo Nascimento
Sugerindo ao DAEM que efetue os reparos em vazamento existente na rede de água na Rua Laudelino
Gonçalves de Andrade, altura do nº 282, no Bairro Núcleo Habitacional Helena Bernardes; tendo em vista que
há desperdício de água há vários dias, escorrendo pelo asfalto.

INDICAÇÃO Nº 848/2022 - Vânia Ramos
Sugerindo ao Prefeito Municipal através do setor competente que realize a limpeza e capinação da Praça da
Bandeira, localizada na Rua Coronel José Braz, esquina com a Avenida Sampaio Vidal - centro, visando
proporcionar melhorias no aspecto paisagístico do local.

INDICAÇÃO Nº 849/2022 - Vânia Ramos
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua 7 de Setembro, defronte ao nº 756, no
centro de nosso município; haja vista o tamanho considerável do buraco existente no piso asfáltico,
prejudicando o tráfego normal de veículos no local, pois trata-se de via com fluxo intenso de veículos.

INDICAÇÃO Nº 850/2022 - Vânia Ramos
Sugerindo à CODEMAR através do setor competente que realize a operação tapa buracos na Rua Caetés, no
Bairro Souza, mais precisamente no trecho pavimentado da via; haja vista as péssimas condições em que se
encontra o piso asfáltico no referido trecho, com vários buracos.

INDICAÇÃO Nº 851/2022 - Danilo da Saúde
Sugerindo ao Prefeito Municipal através do competente setor que realize as melhorias na iluminação pública
com a substituição das lâmpadas por outras de 'LED' na Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves, em
toda a sua extensão, no centro de nossa cidade; tendo em vista que a atual é antiga e precária, no período
noturno favorece o aumento e o risco para práticas ilícitas, atentando contra a segurança da população que
transita na região. Buscamos atender aos diversos pedidos dos moradores.

INDICAÇÃO Nº 852/2022 - Danilo da Saúde
Sugerindo ao Prefeito Municipal através do competente setor que realize as melhorias na iluminação pública
da Rua Armando José Netto, em toda a sua extensão, no Bairro Jardim Teotônio Vilela, com a substituição
das lâmpadas por outras de 'LED'; tendo em vista que o local possui pouca luminosidade e no período
noturno devido à falta de iluminação adequada, favorece 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 853/2022 - Danilo da Saúde
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Sugerindo ao Prefeito Municipal através do órgão competente providências em relação a manutenção da
rotatória localizada na confluência da Avenida João Ramalho com a Avenida Martim Afonso, no Bairro Núcleo
Habitacional Nova Marília; tendo em vista as péssimas condições de conservação em que se encontra o local,
atendendo as reivindicações da população que transita na região.

INDICAÇÃO Nº 854/2022 - Danilo da Saúde
Sugerindo à EMDURB providências para a instalação de um 'semáforo' para travessia de pedestres na Rua
Antônio Pereira da Silva, confluência com a Avenida João Ramalho e a Rua Jorge Nasser, no Bairro Núcleo
Habitacional Nova Marília; tendo em vista que a ausência deste dispositivo de segurança tem causado
transtornos aos pedestres e motoristas que transitam pelo local, colocando em risco a integridade física da
população devido aos graves acidentes que ocorrem nessa região.

INDICAÇÃO Nº 855/2022 - 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 Avenida Dr. José Guimarães Toni, no Bairro Jardim América, atendendo às solicitações dos
moradores da região.

INDICAÇÃO Nº 856/2022 - Danilo da Saúde
Sugerindo ao Prefeito Municipal através do setor competente providências para realizar a limpeza e o
recolhimento de resíduos de diversas naturezas, depositado de forma irregular, em toda a extensão da Rua
Lázara Ferrari Shimizu, no Bairro Conjunto Residencial Alcir Raineri, atendendo as reivindicações dos
moradores do local.

INDICAÇÃO Nº 857/2022 - Vânia Ramos
Sugerindo ao Prefeito Municipal de Marília - Sr. Daniel Alonso através do setor competente que realize a
limpeza e capinação no passeio público da Rua Belmiro Miguel de Mendonça, no Bairro Residencial Vida
Nova Maracá; haja vista que os pedestres são obrigados a transitarem pelo leito carroçável devido ao mato
alto e entulhos descartados no local.

INDICAÇÃO Nº 858/2022 - Vânia Ramos
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente que realize a limpeza de terreno localizado
na Rua João de Assis Silva Neto, no Bairro Residencial Vida Nova Maracá; haja vista o descarte irregular de
restos de móveis como sofá e colchões, além da inexistência de passeio público, dificultando o tráfego de
pedestres no local.

INDICAÇÃO Nº 859/2022 - Eduardo Nascimento
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Antônio Stéfani, altura do nº 196, no
Bairro Rubens de Abreu Izique; haja vista que a via se encontra intransitável, cheia de buracos, causando
transtornos a todos que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 860/2022 - Júnior Moraes
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Bandeirantes, nº 25, centro; haja vista a
existência de buraco no local, situação que causa transtornos aos motoristas que por ali trafegam, pois
trata-se de importante via pública, com fluxo intenso de veículos constantemente.

INDICAÇÃO Nº 861/2022 - Júnior Moraes
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Cacilda Munhoz Martin, próximo ao nº
921, no Bairro Jardim Santa Antonieta; haja vista a existência de buraco no local, situação que causa
transtornos aos motoristas que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 862/2022 - Júnior Moraes
Sugerindo ao DAEM que realize os reparos em vazamento existente na rede de água na Rua João Baptista
Teixeira Marinho, altura do nº 541, no Bairro Núcleo Habitacional Nova Marília; haja vista o desperdício de
água há vários dias, causando transtornos à população que reside e transita pela via pública.

INDICAÇÃO Nº 863/2022 - Júnior Moraes
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Louriz Queiroz da Silva, próximo ao nº
23, no Bairro Professor Antônio da Silva Penteado; haja vista a existência de buraco no local, situação que
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causa transtornos aos motoristas que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 864/2022 - Júnior Moraes
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Paulo Martins Pozo, em toda a sua
extensão, no Bairro Professor Antônio da Silva Penteado; haja vista a existência de buraco no local, situação
que causa transtornos aos motoristas que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 865/2022 - Dr. Elio Ajeka
Sugerindo à CODEMAR que execute as obras de recapeamento na Avenida Santo Antônio, mais
precisamente no trecho que compreende entre as Ruas Borba Gato e Felipe Camarão, no Bairro Lorenzetti;
haja vista tratar-se de via com grande fluxo de veículos, com a existência de inúmeros buracos e desníveis, o
que causa danos aos veículos e aumenta o risco de acidentes.

INDICAÇÃO Nº 866/2022 - Dr. Elio Ajeka
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Pio XII, próximo ao número 386, no
Bairro Jardim Hermínio Firmino Pollon; haja vista a existência de buraco no local, situação que causa
transtornos aos motoristas que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 867/2022 - Ivan Negão
Sugerindo à CODEMAR que realize uma operação tapa buracos na Rua Dermânio da Silva Lima, confluência
com a Avenida República, mais precisamente na esquina, onde há uma farmácia, no Bairro Palmital; haja
vista a existência de buracos no local, ocorrendo o acúmulo de água, danificando os veículos que por ali
trafegam.

INDICAÇÃO Nº 868/2022 - Dr. Elio Ajeka
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Avenida Santo Antônio, próximo ao nº 2362,
no Bairro Somenzari; haja vista a existência de buraco no local, situação que causa transtornos aos
motoristas que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 869/2022 - Dr. Elio Ajeka
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Catanduva, próximo ao nº 817, no
Bairro Alto Cafezal; haja vista a existência de buraco no local, situação que causa transtornos aos motoristas
que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 870/2022 - Dr. Elio Ajeka
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Francisco Cavalieri, defronte aos
números 115 e 135, no Bairro Cavalieri, próximo à EMEI 'Walt Disney'; haja vista a existência buracos,
situação que causa transtornos aos motoristas que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 871/2022 - Luiz Eduardo Nardi
Sugerindo à CODEMAR que proceda à operação tapa buracos na Avenida Warner Gomes Fernandes, em
vários pontos distintos, no Bairro Parque das Esmeraldas; haja vista o péssimo estado de conservação em
que se encontra o piso asfáltico da via, com vários buracos, situação que causa danos aos veículos.

INDICAÇÃO Nº 872/2022 - Luiz Eduardo Nardi
Sugerindo à CODEMAR que proceda à operação tapa buracos na Rua José Medina, nas proximidades do nº
50, no Bairro Parque das Esmeraldas; uma vez o mau estado de conservação em que se encontra o piso
asfáltico no local, com um grande buraco, situação que causa danos aos veículos que por ali trafegam.

REQUERIMENTOS QUE INDEPENDEM DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
REQUERIMENTO Nº 730/2022 - Eduardo Nascimento
Voto de profundo pesar pelo falecimento do músico mariliense Marcelo Chicarello aos 54 anos, no último dia
17 em Marília. Marcelo vinha lutando contra uma doença degenerativa desde 2021. O músico deixa um
legado de arte e cultura para os marilienses, com músicas autorais e atuando como cover do Cazuza. Que
Deus conforte os familiares e amigos. Externamos nossas condolências aos amigos e familiares.

REQUERIMENTO Nº 723/2022 - Evandro Galete
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Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada Sra. Nilza Regina Ribeiro Maldonado , ocorrido em 17
de maio p.p. em nosso município de Marília. Aos amigos e familiares externamos nossas condolências.

REQUERIMENTO Nº 731/2022 - Eduardo Nascimento
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada Sra. Cláudia Aparecida Raimundo Duran Lopes, aos
48 anos de idade, ocorrido no último dia 17 de maio, nesta cidade. Registramos nossos sentimentos e
solidariedade aos amigos e familiares.

REQUERIMENTO Nº 732/2022 - Eduardo Nascimento
Votos de profundo pesar pelo falecimento do estimado Sr. Vandir Antônio Collabello, aos 63 anos de idade,
ocorrido no último dia 18 de maio, em Marília. Externamos nossas condolências aos familiares e amigos.

REQUERIMENTOS SUJEITOS A VOTAÇÃO
REQUERIMENTO Nº 733/2022 - Eduardo Nascimento
Votos de congratulações à Casa Bonfim Arte e Cultura e à Sonatina Música e Movimento pela apresentação
no Teatro municipal, da peça " Histórias de Afeto!", no último dia 07 de maio. O espetáculo resgatou a doçura
das brincadeiras da infância, por meio da contação de histórias e lembranças. Espetáculo belíssimo, com
excelente roteiro e com atuações perfeitas. Parabéns por resgatar a criança viva em cada um de nós. Votos
de contínuo sucesso.

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!

REQUERIMENTO Nº 722/2022 - Marcos Custódio
Votos de congratulações à renomada empresa ‘Mac Sistemas & Manutenção’, muito bem representada pelo
Sr. Paulo Macagnan, extensivos a todos os seus funcionários e colaboradores; renomada empresa é
especializada nas mais diversas áreas de TI – Tecnologias da Informação, em Marília/SP, um mercado amplo
e em crescimento, atendendo a diversos segmentos, por meio de reparos em macbooks, notebooks, PC’s,
redes, laudos técnicos, periciais e recuperação de dados, além de cursos especializados, prestando ótimo
atendimento aos seus clientes e conquistando a fidelização dos mesmos, graças à seriedade e
profissionalismo. Nossos votos de muito sucesso. Parabéns e que Deus os abençoe!

REQUERIMENTO Nº 727/2022 - Professora Daniela
Votos de congratulações para com a empresa “Marmitaria Delícia”, em nome de sua proprietária Sra. Eloisa
Helena de Barros, que vem oferecendo excelentes refeições com cardápios variados, elaborados com
produtos de primeira qualidade e primando no atendimento dispensado aos seus clientes através do Disk
Entrega. A marmitaria recentemente inaugurada, está localizada à Rua João Franco Nascimento, nº 235, no
Jardim Califórnia. Nossos cumprimentos e votos de prosperidade e sucesso.

REQUERIMENTO Nº 734/2022 - Eduardo Nascimento
Votos de congratulações para com o Vereador do município de Echaporã - Sr. Lúcio Lava Carro, em
reconhecimento pela sua atuação parlamentar combativa em prol da população. Lúcio tem atuado também
junto ao governo do Estado de São Paulo e solicitado diversas emendas aos deputados estaduais e federais,
articulando recursos para a cidade de Echaporã, buscando melhorias no serviço de fornecimento de água e
esgoto. Importante ressaltar que, o vereador Lúcio conquistou recursos para Saúde via emenda parlamentar
e, também conquistou um poço artesiano e um reservatório de água para cidade. Parabéns pela luta
incansável pelo povo e por todo seu compromisso com a cidade Echaporã. Votos de contínuo sucesso!

REQUERIMENTO Nº 701/2022 - Evandro Galete
Votos de congratulações para com o conceituado ‘Chopp Time Beer - Bar Restaurante e Choperia’, na pessoa
de seus qualificados proprietários Sr. Orlando Daun, Ligia Cristina Rabelo Daun e Rafaela Rabelo Daun,
extensivos a todos os colaboradores e sua equipe, em reconhecimento pelo atender clientes e amigos, em um
ótimo ambiente muito descontraído e alegre, local ideal e privilegiado localizado na Avenida Sampaio Vidal, nº
218 - agradando a todos pela qualidade de produtos, atendimento diferenciado e muito cordial. Parabéns e
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Sucesso!

REQUERIMENTOS SUJEITOS A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
REQUERIMENTO Nº 686/2022 - Marcos Custódio
– Solicitando ao Prefeito Municipal informar a esta Casa de leis, quando se dará à realização das obras de
reparos e nivelamento do calçamento na Rua Sylvia Ribeiro Carvalho, cruzamento com Rua João Augusto
Cazer - Bairro Núcleo Habitacional Nova Marília. Trata-se reivindicação antiga dos moradores da região, uma
vez que permitirá o acesso mais rápido e tranquilo dos munícipes, com necessidades especiais sem risco de
acidentes, e também servirá a um elevado número de pessoas.

REQUERIMENTO Nº 706/2022 - 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, envidar esforços para modificar a nomenclatura descrita do
“Vale Alimentação” dos servidores públicos municipais da Prefeitura de Marília junto ao Banco Bradesco, pois
o benefício é creditado como “Crédito de Salário”. Afirmamos que, no holerite dos servidores municipais, o
valor do benefício vem descrito como “Vale Alimentação”; porém, no extrato da conta-salário dos
trabalhadores, consta “Crédito de Salário”, por esse motivo, caso o servidor tenha débitos com a agência
bancária, o benefício alimentação é descontado, consoante informação de alguns servidores, para pagar a
dívida no banco, ficando desta forma, sem o ‘auxílio alimentação’.

REQUERIMENTO Nº 710/2022 - 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
revitalização da área denominada como “sistema de lazer”, localizada na confluência das Ruas Plinio Amaral
e Nassimen Mussi, no Bairro Jardim Itaipu; haja vista que o espaço encontra-se sem a devida iluminação
pública, se tornando ermo e perigoso, colocando em risco a segurança dos munícipes que frequentam a
região; bem como realizar a instalação de uma academia ao ar livre, para que a população local possa ter o
devido acesso ao lazer.

REQUERIMENTO Nº 671/2022 - Ivan Negão
Solicitando ao Prefeito Municipal – Sr. Daniel Alonso juntamente com os órgãos competentes, informar da
possibilidade de que sejam feitas, com urgência, obras de reparos na Unidade Básica de Saúde “Dr. Idreno
Sylvio Cavallari” - localizada a Av. Mem de Sá, nº 360-A. Reforçamos que, a unidade precisa de manutenção
em suas calhas e telhados, pois apresenta goteiras, vazamentos e marcas de infiltração, principalmente por
ocasião das goteiras os pacientes encontram dificuldades para se acomodarem enquanto aguardam
atendimento, além do que, os funcionários ficam sobrecarregados, pois têm que se dividir entre suas funções
laborais e a "atividade extra" – como, reorganizar cadeiras, providenciar baldes para conter as gotas e, ainda,
puxar águas acumuladas. Vale ressaltar que, a importante unidade de saúde, também está com grama alta, e
precisa que seja aparada.

REQUERIMENTO Nº 709/2022 - Luiz Eduardo Nardi
Solicitando ao Prefeito Municipal – Sr. Daniel Alonso, através dos setores competentes e também do
Secretário municipal da Educação - professor Helter Rogério Bochi , REITERAR e solicitar informações sobre
a possibilidade de construir um Berçário no Bairro Santa Antonieta e bairros adjacentes, que possuem
elevada concentração de população. Trata-se de reivindicação constante dos moradores daquela região ,que
precisam trabalhar e não tem onde deixar seus filhos. Esta situação foi agravada após período da pandemia
do Coronavirus, sendo que muitas vagas foram reduzidas após a retomada da paralisação. Desta forma, o
desafio é diário, mas continuamos fazendo a nossa parte para tentarmos reduzir a fila de espera para vagas
em creche, que é um anseio da nossa população; assim, pergunta-se; qual era a demanda de alunos
atendidos pela rede de Ensino (EMEIS) antes de março de 2020 (quando do início) e quantas unidades
estavam em atividades; quantas vagas estão sendo ofertadas atualmente?

REQUERIMENTO Nº 687/2022 - Marcos Custódio
Solicitando ao Prefeito Municipal – Sr. Daniel Alonso, informar a esta Casa de leis, quando se dará à
realização das obras de reparos no calçamento na Avenida Mem de Sá, próximo ao número 637 - Bairro
Jardim Monte Castelo. Trata-se reivindicação antiga dos moradores da região, uma vez que permitirá o
acesso mais rápido e tranquilo dos munícipes, sem risco de acidentes, e servirá a um elevado número de
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pessoas.

REQUERIMENTO Nº 680/2022 - 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 há
estudos e/ou projetos para a interligação do Bairro Califórnia com o Bairro Jardim Bandeirantes.

REQUERIMENTO Nº 697/2022 - Rogerinho
Solicitando ao Prefeito Municipal, Sr. Daniel Alonso, a viabilidade de publicar decreto municipal, criando uma
feira para comercialização de produtos de artesanato, gastronomia e outros, a ser realizada mensalmente no
segundo sábado de cada mês, a partir das 17 horas, na praça existente na confluência entre a Rua Nelson
Grassi e a Rua Inêz Cintra, localizadas no bairro Parque Residencial Santa Gertrudes, atendendo a
solicitação da população que reside na localidade.

REQUERIMENTO Nº 704/2022 - Professora Daniela
Solicitando ao Prefeito Municipal - Sr. Daniel Alonso e ao Secretário Municipal de Educação - Sr. Helter
Rogério Bochi, que informem a esta Casa, quando serão entregues os uniformes escolares municipais; tendo
em vista a importância desses itens para as crianças da Rede Municipal de Ensino.

REQUERIMENTO Nº 676/2022 - Vânia Ramos
Solicitando ao Prefeito Municipal – Sr. Daniel Alonso informar da possibilidade de envidar esforços para
viabilizar junto à Secretaria da saúde, Rede de Atenção Psicossocial no âmbito de Saúde (SUS), na Política
Nacional de Assistência Social -PNAS, a definição das condições de atenção aos usuários adolescentes
dependentes de drogas e tratar do financiamento das políticas sobre o tema, e outras providências, dentro
Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Reivindicamos ainda, no contexto deste esforço
público, a intenção de ofertar 30 vagas para adolescentes dependentes químicos, em comunidades
terapêuticas, garantindo atendimento e realizando o acompanhamento clínico e reinserção social dos
usuários, contribuindo para o resgate da cidadania em função da discriminação por ser acometido de
sofrimento psíquico.

REQUERIMENTO Nº 700/2022 - Júnior Moraes
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 02
(dois) redutores de velocidade do tipo ‘lombada’ na Rua Ioneu Carvalho Domingos, sendo uma nas
proximidades da portaria do Condomínio Residencial São Bento II, e a outra próxima à USF ‘São
Bento/CDHU’; uma vez que 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 736/2022 - Danilo da Saúde
Solicitando ao Prefeito Municipal - Daniel Alonso informar sobre providências urgentes para realizar a
conservação de área pública (terreno), localizado na Rua Anita Garibaldi, entre a Rua Major Eliziário e a Rua
Manoel Lopes Saes, bairro Vila Hipica, realizando melhorias relacionadas a infraestrutura e ocupação do
espaço com sistema de lazer. O local apresentado tem grande potencial para se tornar uma área de lazer
destinada ao uso da população, inclusive segundo informações dos moradores da região existe um projeto
aprovado na prefeitura para construção de uma praça neste local. As sugestões apresentadas vão ao
encontro dos diversos apelos feitos pela população, pois o local se encontra em estado de abandono,
favorecendo as práticas de descarte irregular de lixo, entulho, animais mortos, bem como afetando a
segurança do bairro por se tornar local propício para construção de abrigos e moradias irregulares.

REQUERIMENTO Nº 735/2022 - 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 do andamento das seguintes emendas
impositivas direcionadas ao esporte, abaixo elencadas. Destarte, solicitamos cópias da situação atual de
todos convênios acima relacionados, também cópias reprográficas de todos os processos licitatórios já
realizados; bem como, indicar prazos para execução e finalização das obras supracitadas e data para
realização do Festival Esportivo. No ensejo, também solicitamos todas as cópias dos ofícios de pedido de
prorrogação das mencionadas emendas.
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REQUERIMENTO Nº 718/2022 - Evandro Galete
Solicitando ao Prefeito Municipal - Daniel Alonso, após consulta ao setor competente, informar a esta Casa de
Leis, dentre o prazo vigente, quanto ao cronograma, se há possibilidade de contemplar com a ILUMINAÇÃO,
todas as vias do Bairro Jardim Polyana, considerando o importante projeto do “Parque de Iluminação Pública”
do município de Marília; uma vez os constantes reclamos da comunidade local, que demonstra insegurança,
além da ocorrência de inúmeros acidentes por falta de visibilidade.

REQUERIMENTO Nº 729/2022 - Luiz Eduardo Nardi
Solicitando ao Prefeito Municipal de Marília – Sr. Daniel Alonso informações a esta Casa de Leis quanto a
recomposição do asfalto degradado e instalação de ‘sarjetão’ para escoamento de águas, necessário na Rua
Virgílio Carvalho Oliveira, esquina com a Rua Manoel Preto - no bairro Núcleo Habitacional Nova Marilia.,
neste Município de Marília.

REQUERIMENTO Nº 724/2022 - Professora Daniela
Solicitando ao Prefeito Municipal - Sr. Daniel Alonso e ao Presidente da Emdurb – Sr. Valdeci Fogaça, após
consulta aos setores competentes, informarem quando se dará a conclusão da instalação de placas com o
nome das ruas; tendo em vista que é antigo esse problema e até o momento não houve a conclusão desta
benfeitoria.

REQUERIMENTO Nº 737/2022 - Danilo da Saúde
Solicitando ao Prefeito Municipal - Daniel Alonso, que após consultar as Secretarias municipais da Saúde,
Educação e Assistência Social, informar esta Casa se houve devolução de recursos financeiros para o
Governo federal e ou estadual oriundos de verbas ou emendas parlamentares destinadas as respectivas
secretarias no período de 2020 até a presente data. Em caso afirmativo, informar os valores devolvidos e
remeter cópias dos expedientes com os motivos e as justificativas das devoluções de recursos. Informar
também quais são os projetos protocolados pela atual gestão para viabilizar a captação de recursos junto às
esferas do governo federal e estadual com a finalidade de ampliar os programas de governo.

REQUERIMENTO Nº 739/2022 - 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 sobre a implantação do Projeto Academia ao Ar
Livre, na Rua Américo Guedes Paiva, no bairro Nova Marília, na ‘praça do pneu’, localizada atrás da Escola
Estadual Professora Sylvia Ribeiro de Carvalho; haja vista que o primeiro plano de trabalho da academia foi
entregue ao setor de Convênios da Prefeitura de Marília dia 02/12/2020. Posteriormente, em 29 de janeiro de
2021, foi solicitado pela Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo atualização do plano de trabalho.
Diante disso, solicitamos informações sobre a implantação do equipamento, data prevista para inauguração
da obra e ainda, cópias do plano de trabalho atualizado, protocolado em 2021, no setor de Convênios da
Prefeitura de Marília.

REQUERIMENTO Nº 719/2022 - Evandro Galete
Solicitando ao Prefeito Municipal – Sr. Daniel Alonso, após contatar os competentes setores, encaminhar a
esta Casa um levantamento das edificações já existentes, ou seja, uma relação detalhada de todas as casas
localizadas na sede da Fazenda do Estado, de forma a regularizar a área. Há informações de que existem
residências sem água e energia elétrica.

REQUERIMENTO Nº 748/2022 - Luiz Eduardo Nardi
Solicitando ao Prefeito Municipal de Marília – Sr. Daniel Alonso informações a esta Casa de Leis quanto a
recomposição do asfalto degradado, bem como, da instalação de ‘sarjetão’ para escoamento de águas,
necessário na Rua Virgílio Carvalho Oliveira, esquina com a Rua Remo Castelli - no bairro Núcleo
Habitacional Nova Marília., neste Município de Marília.

REQUERIMENTO Nº 762/2022 - Professora Daniela
Solicitando ao Prefeito Municipal - Sr. Daniel Alonso e ao Secretário Municipal da Saúde – Sr. Cássio Luiz
Pinto Junior, informações a respeito da Unidade de Saúde do Jardim Planalto; tendo em vista que a mesma
está atendendo há muito tempo (em conjunto) os usuários da USF ‘Santa Augusta’.

REQUERIMENTO Nº 738/2022 - Danilo da Saúde
Solicitando ao Prefeito Municipal - Daniel Alonso providências relacionadas ao atendimento das necessidades
dos moradores da região leste, em especial do bairro Jardim Luciana, onde existe um espaço público
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localizado na Rua Eng. Columbano Epinghaus, entre as ruas Bendita Pio de Andrade e Reverendo Delfino
José Correa, que poderia ser utilizado como opção de lazer, atividade física e grupos de atividade da saúde.
O local apresentado tem grande potencial para se tornar uma área de lazer, mas para que isso possa ocorrer
é necessário realizar de imediato melhorias no sistema de iluminação pública com a instalação de lâmpadas
de led, limpeza e adequação do local com instalação de academia ao ar livre e estrutura de passeio e
acomodação para uso da população, indo ao encontro dos diversos apelos e da necessidade da comunidade
local, uma vez que o bairro não dispõe de espaço para esse fim, e o referido espaço encontra se em estado
de abandono, com mato, lixo e sujeiras diversas.

REQUERIMENTO Nº 720/2022 - Evandro Galete
Solicitando ao Prefeito Municipal – Sr. Daniel Alonso, após contatos com a Vigilância Epidemiológica
Municipal, informar para quando estão previstos os trabalhos de nebulização em nosso município, que
também devem se estendido aos distritos. Buscamos conter o aumento da dengue, que está preocupante.
Ainda, solicitamos ultimar esforços e proceder a campanhas de divulgação, pois cabe ressaltar que a
nebulização só elimina o mosquito adulto. Assim, reforçar à população que recipientes que acumulam água e
podem servir como criadouro do Aedes Aegypti, vetor da dengue, zika vírus e febre chikungunya, devem
continuar a ser eliminados.

REQUERIMENTO Nº 754/2022 - Dr. Elio Ajeka
Solicitando ao Prefeito Municipal – Sr. Daniel Alonso, juntamente com o Presidente da Emdurb - Sr. Valdeci
Fogaça, informarem a esta Casa de Leis sobre a possibilidade de realizar a instalação e reforma das placas
que sinalizam os endereços e contemplam os nomes das ruas de nosso município.

REQUERIMENTO Nº 673/2022 - Ivan Negão
Solicitando ao Prefeito municipal - Daniel Alonso através dos órgãos competentes informar sobre as obras de
reforma da praça localizada entre as ruas Manuel Ortis Rubia e Basílio Stocco, no Bairro Jânio Quadros. A
referida praça necessita de capinação, poda das árvores, reparos no calçamento, sendo que, o mais urgente
é a instalação de lâmpadas, pois a praça está sem iluminação, o que faz com que os moradores daquela
localidade se sintam inseguros, principalmente mulheres e crianças.

REQUERIMENTO Nº 759/2022 - Agente Federal Junior Féfin
Solicitando ao Prefeito - 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, as explicações
plausíveis para que possa elucidar a ausência da não instalação nos logradouros públicos da cidade
(especificamente nas áreas verdes) das placas de identificação de árvores imunes ao corte, mesmo mediante
inúmeras solicitações enviadas à Secretaria do Meio Ambiente, referentes as várias espécies arbóreas
nativas localizadas no bairro Santa Gertrudes, zona Leste da cidade, em consonância com a lei 3991/94, art.
13, parágrafo 1º, que preconiza essa obrigação e ao mesmo tempo estimula favoravelmente a educação
ambiental junto aos cidadãos marilienses, ao garantir a proteção das árvores mediante a sua localização,
raridade, antiguidade, interesse histórico, científico, cultural, paisagístico ou de sua condição de
porta-sementes, devam ser imunizadas ao corte.

REQUERIMENTO Nº 691/2022 - Vânia Ramos
Solicitando à Mesa Diretora desta Casa de Leis a realização de uma Sessão Solene, em data a ser
agendada, para que na ocasião sejam homenageados os obreiros evangélicos; que servem ao reino de Deus
atuando nas igrejas e auxiliando pastores, ajudando a manter a ordem, cuidando da rotina, das atividades e
pelas orações e intercessões.

REQUERIMENTO Nº 740/2022 - Júnior Moraes
Solicitando ao Prefeito Municipal - Sr. Daniel Alonso, após estabelecer contatos com o setor competente
informar sobre a possibilidade de se promover a instalação de um 'semáforo' que se faz necessário no
cruzamento da Av João Martins Coelho, com a Rua João Caliman - no Bairro Jardim Santa Antonieta; haja
vista, os inúmeros transtornos que vem causando como danos e perigos aos motoristas e moradores que
trafegam pelo local, principalmente nos horários de ‘pico’, geralmente pela manhã, e mais à tarde quando
finda o expediente dos trabalhadores.

REQUERIMENTO Nº 755/2022 - 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
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reforma da EMEI Copo de Leite, localizada no Distrito de Avencas, bem como a construção de um muro de
divisa da EMEI com as residências circunvizinhas e a construção de quadra poliesportiva coberta.

REQUERIMENTO Nº 677/2022 - Ivan Negão
Solicitando ao Prefeito Municipal – Sr. Daniel Alonso, juntamente com o Secretário de Educação – Sr. Helter
Rogério Bochi informarem sobre a possibilidade de que se faça uma avaliação da condição em que se
encontra o banheiro masculino da EMEI ‘Professora Cícera dos Santos de Almeida Pereira’ (AQUARELA)
situada na Rua Waldir Bento Félix, nº 409. Mencionada EMEI está com vazamento constante de água no
banheiro masculino; também precisa que se regule a altura do mictório, ele está para adultos, sendo que sua
utilização é feita por crianças. Também se faz necessário que se instale uma cobertura no portão de entrada,
buscando amenizar a condição de espera, principalmente, em intensos dias de chuva e sol. Também é
preciso que seja regularizada a questão referente ao número, pois o numeral 409 pertence a uma residência.

REQUERIMENTO Nº 749/2022 - Luiz Eduardo Nardi
Solicitando ao Prefeito Municipal – Daniel Alonso, através dos setores competentes, encaminhar a esta Casa
informações sobre o ‘Plano Diretor de Abastecimento de água e Esgotamento Sanitário de Marília; uma vez
que foi apresentado na Câmara Municipal a revisão da supracitada proposta (política de saneamento básico),
propondo a universalização dos serviços de saneamento básico de forma que todos tenham acesso ao
abastecimento de água, de qualidade e em quantidade suficientes, e também, à coleta e tratamento
adequados dos esgotos sanitários.

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 702/2022 - Vânia Ramos
Solicitando ao Prefeito Municipal – Sr. Daniel Alonso por meio da Secretaria municipal da Saúde informar a
esta casa, sobre a possibilidade de viabilizar junto ao SUS, a inclusão em nosso município do programa Rede
de Proteção à Mãe Marilense, que tem como objetivo qualificar o atendimento às gestantes, puérperas,
recém-nascidos e lactentes do Município; com base de dados constituída por documentos técnico-científicos
assim como materiais de comunicação de saúde, voltados para profissionais de saúde e público em geral.

REQUERIMENTO Nº 750/2022 - Júnior Moraes
Solicitando ao Senhor Prefeito Municipal de Marília – Daniel Alonso, através do setor competente, informar
quando serão adotadas as medidas urgentes para recuperação e reforma do Poliesportivo do Distrito de
Lácio, uma vez que o mesmo é utilizado para diversas atividades da comunidade.

Marcos Rezende
Presidente
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