Câmara Municipal de Marília
Estado de São Paulo

17ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 20ª LEGISLATURA, EM 30 DE MAIO DE 2022
(Pauta das Matérias do Expediente)

INDICAÇÕES
INDICAÇÃO Nº 873/2022 - 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 iniciem as obras de infraestrutura na
Rua Joana Helal, no Bairro Antônio Carlos Nascimento da Silva; haja vista que não existe pavimentação,
guias, galerias de águas pluviais e sinalização de trânsito na referida via. Há muito tempo os moradores
reivindicam por estas obras básicas e, até a presente data, o local se encontra esquecido pela administração.
Os moradores desta região tem o direito à todas estas obras, pois são pagadores de seus impostos.

INDICAÇÃO Nº 874/2022 - Agente Federal Junior Féfin
Sugerindo à EMDURB que efetue a instalação de dois pontos de ônibus devidamente providos de coberturas
e assentos, sendo um na Avenida Antônio Borella e outro na Avenida João Barcelon, no Bairro Parque
Residencial Santa Gertrudes, atendendo os inúmeros pedidos dos usuários do transporte público coletivo, que
muitas vezes ficam expostos ao sol e chuva.

INDICAÇÃO Nº 875/2022 - Agente Federal Junior Féfin
Sugerindo ao Prefeito Municipal por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Secretaria Municipal
de Meio Ambiente e Limpeza Pública, que realizem a construção do passeio público na Avenida Antônio
Borella, em toda a sua extensão, do lado oposto do Yara Park, no Bairro Jardim São Domingos; haja vista a
necessidade desta benfeitoria para que os pedestres possam trafegar com segurança, além disso, o local
apresenta um aspecto de abandono devido à inexistência da mesma, atendendo as inúmeras solicitações dos
munícipes.

INDICAÇÃO Nº 876/2022 - Agente Federal Junior Féfin
Sugerindo ao Prefeito Municipal por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Secretaria Municipal
de Meio Ambiente e Limpeza Pública, que realizem a instalação de iluminação pública no canteiro central da
Avenida Antônio Borella, mais precisamente no trecho que compreende entre o Yara Park e o condomínio
Terras da Fazenda, no Bairro Jardim São Domingos; haja vista já ter sido pleiteado pelos moradores há mais
de dez anos e até a presente data não tiveram nenhuma resposta.

INDICAÇÃO Nº 877/2022 - Agente Federal Junior Féfin
Sugerindo ao Prefeito Municipal por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Secretaria Municipal de
Meio Ambiente e Limpeza Pública, que efetuem as melhorias e a manutenção no sistema de lazer "Arthur
Cavicchioli”, localizado no Bairro Parque Residencial Santa Gertrudes, com a substituição da iluminação
pública por novas lâmpadas de 'LED', pois a atual se encontra totalmente deficitária, a instalação de lixeiras e
bancos, visando mais segurança aos usuários, além de proporcionar mais qualidade de vida e lazer.

INDICAÇÃO Nº 878/2022 - Dr. Elio Ajeka
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Raul Pimazoni, confluência com a Rua
Bassan, no Bairro Jardim América; haja vista a existência de buraco no local, situação que causa transtornos
aos motoristas que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 879/2022 - Agente Federal Junior Féfin
Sugerindo à CODEMAR que realize o recapeamento em toda extensão do Bairro Parque Residencial Santa
Gertrudes - Zona Leste de Marília, principalmente nas Avenidas João Barcelon e Antônio Borella; haja vista o
péssimo estado de conservação em que se encontram, com muitos buracos, ficando inviável os reparos,
atendendo as inúmeras reivindicações dos moradores, pois até o presente momento nada foi feito.

INDICAÇÃO Nº 880/2022 - Evandro Galete
Sugerindo à CODEMAR que efetue a operação tapa buracos em toda a extensão das Ruas Virgínio Cavallari
e João Marconato, no Bairro Sítios de Recreio Panambi; haja vista o péssimo estado de conservação em que
se encontra o piso asfáltico das referidas vias públicas, com muitos buracos, situação que favorece sérios
riscos de acidentes.
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INDICAÇÃO Nº 881/2022 - Professora Daniela
Sugerindo ao DAEM que realize os reparos em vazamento existente na rede de água na Rua Gonçalves
Ledo, altura do nº 1158, 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 882/2022 - Professora Daniela
Sugerindo ao DAEM que realize os reparos em vazamento existente na rede de água na Rua Raul Roque
Araújo, altura do nº 87, no Bairro Jardim Bela Vista; haja vista o desperdício de água há vários dias, causando
transtornos à população que reside e transita pela via pública.

INDICAÇÃO Nº 883/2022 - Vânia Ramos
Sugerindo à EMDURB que realize a instalação de um redutor de velocidade na Rua Laudelino Gonçalves de
Andrade, defronte ao nº 187; haja vista que, segundo relato de moradores, muitos motoristas trafegam com
velocidade acima do permitido por lei, favorecendo a ocorrência de atropelamento, principalmente com
crianças.

INDICAÇÃO Nº 884/2022 - Evandro Galete
Sugerindo à EMDURB que realize estudos para a implantação de uma placa de 'Carga e Descarga' na Rua
Bartolomeu de Gusmão, nº 250, no Bairro São Miguel; haja vista tratar-se de local de comércio e, os
fornecedores não conseguem estacionar para fazer suas entregas, causando transtornos.

INDICAÇÃO Nº 885/2022 - Marcos Custódio
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos/manutenção na Rua Bandeirantes, nº 40 centro; haja vista a existência de buracos no local, causando transtornos aos munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 886/2022 - Marcos Custódio
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos/manutenção na Rua Mariápolis, próximo à
rotatória, confluência com a Rua Francisco Martinelli, no Bairro Núcleo Habitacional Presidente Jânio da Silva
Quadros; haja vista a existência de uma acentuada depressão no piso asfáltico devido a alguma erosão na
rede de esgoto ou na rede de água, causando transtornos aos munícipes que transitam pelo local.

INDICAÇÃO Nº 887/2022 - Marcos Custódio
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos/manutenção na Rua Maranhão, nº 31 - centro;
haja vista as péssimas condições em que se encontra o piso asfáltico no local, causando transtornos aos
munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 888/2022 - Marcos Custódio
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos/manutenção na Rua Nossa Senhora de Fátima,
nº 1145, no Bairro Jardim Ohara; haja vista a existência de buracos no local, causando transtornos aos
munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 889/2022 - Vânia Ramos
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Ângelo Seleghin, defronte ao nº 401, no
Bairro Jardim Parati; haja vista a existência de buraco no local, próximo a uma área escolar, favorecendo a
ocorrência de acidentes.

INDICAÇÃO Nº 890/2022 - Vânia Ramos
Sugerindo ao Prefeito Municipal através do competente órgão que envide esforços para a realização de
pavimentação asfáltica na Avenida Dr. Calim Gadia, mais precisamente no último quarteirão, no Bairro Ana
Carla; haja vista que os moradores reclamam do péssimo estado de conservação em que se encontra o local.

INDICAÇÃO Nº 891/2022 - Professora Daniela
Sugerindo à EMDURB através da empresa concessionária AMTU Marília - Transporte Coletivo Urbano que
realize estudos para aumentar a quantidade de ônibus na linha Vila São Paulo, nos horários de pico, de
manhã e à tarde; tendo em vista que um grande número de usuários ficam aguardando o próximo ônibus
devido à lotação.

INDICAÇÃO Nº 892/2022 - Vânia Ramos
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Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos em toda a extensão da Avenida Carlos Tosin,
no Bairro Distrito Industrial; haja vista o péssimo estado de conservação em que se encontra o piso asfáltico
da via pública, com diversos buracos, situação que causa danos aos veículos e risco iminente de acidentes.

INDICAÇÃO Nº 893/2022 - Vânia Ramos
Sugerindo à CODEMAR que realize o recapeamento da Rua Thomaz Gonzaga, em toda a sua extensão, no
Bairro Cascata; haja vista o péssimo estado de conservação em que se encontra o piso asfáltico, com muitos
buracos, prejudicando o trânsito intenso de veículos. Trata-se de via de acesso às principais ruas.

INDICAÇÃO Nº 894/2022 - Rogerinho
Sugerindo ao Prefeito Municipal através da Secretaria Municipal de Limpeza Pública que realize a limpeza e
capinação do terreno pertencente à municipalidade, localizado na confluência entre a Avenida José da Silva
Nogueira Júnior e a Rua Neusa Aparecida Biancalana, localizadas no Bairro Jardim Polyana; haja vista o
acúmulo de lixo e entulhos no local, ocasionando transtornos à população devido ao surgimento de insetos e
animais peçonhentos.

INDICAÇÃO Nº 895/2022 - Professora Daniela
Sugerindo ao Prefeito Municipal através do setor competente que realize as melhorias na iluminação pública
da Rua Paulo Euzébio da Silva, no Bairro Sítios de Recreio Panambi, por meio de manutenção e substituição
das 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 896/2022 - Professora Daniela
Sugerindo ao Prefeito Municipal através do competente setor que efetue a colocação de luminárias (com
lâmpadas de LED) nos postes de iluminação pública instalados na Rua João Marconato, próximo ao nº 377,
no Bairro Sítios de Recreio Panambi; haja vista a preocupação dos moradores em relação aos riscos trazidos,
em decorrência da falta de iluminação adequada.

INDICAÇÃO Nº 897/2022 - Professora Daniela
Sugerindo ao DAEM que realize os reparos em vazamento existente na rede de água na Rua Henrique Dias,
altura do nº 1011, no Bairro Francisco de Abreu Fernandes; haja vista o desperdício de água há vários dias,
causando transtornos à população que reside e transita pela via pública.

INDICAÇÃO Nº 898/2022 - Rogerinho
Sugerindo ao Prefeito Municipal através da Secretaria Municipal de Limpeza Pública que realize a limpeza,
capinação e a poda de árvores, em toda a extensão da Rua Nadir de Oliveira Marques, no Bairro Jardim
Damasco; haja vista que a vegetação ultrapassou o passeio público, adentrando o leito carroçável da via,
causando enormes transtornos à população, além disso, a copa das árvores estão muito grandes, impedindo
o tráfego de veículos, principalmente os de grande porte, causando insegurança aos moradores.

INDICAÇÃO Nº 899/2022 - Luiz Eduardo Nardi
Sugerindo à CODEMAR que proceda à operação tapa buracos em toda a extensão da Rua Alfredo Della
Santa, principalmente defronte aos números 121 e 122, no Bairro Jardim Damasco II; haja vista tratar-se de
via que possui um quarteirão apenas, apresentando um péssimo estado de conservação em seu piso
asfáltico, com enormes buracos próximos às guias, causando sérios transtornos aos moradores e a todos que
por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 900/2022 - Marcos Rezende
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente que realize a capinação e limpeza do terreno
localizado na Rua André Moura, confluência com a Avenida Antônio Grégio – Bairro Jardim Parati; haja vista o
mato alto no local, favorecendo o surgimento de insetos e animais peçonhentos.

INDICAÇÃO Nº 901/2022 - Marcos Rezende
Sugerindo à EMDURB que efetue a reinstalação de um ponto de ônibus na Rua Thomaz Alcalde, mais
precisamente entre os números 1107 e 1130, no Bairro Palmital, atendendo aos pedidos dos munícipes.

INDICAÇÃO Nº 902/2022 - Marcos Rezende
Sugerindo ao DAEM que efetue os reparos em vazamento de água localizado na Rua João Serra, defronte ao
nº 370 – Bairro Rubens de Abreu Izique; haja vista o desperdício de água há vários dias, causando
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transtornos aos moradores.

INDICAÇÃO Nº 903/2022 - Marcos Rezende
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente que realize a erradicação de uma árvore
existente na Rua Dos Gerânios, nº 104, no Bairro Jardim Marília; haja vista que as raízes da mesma estão
danificando a calçada, podendo ocorrer algum tipo de acidente com os pedestres.

INDICAÇÃO Nº 904/2022 - Marcos Rezende
Sugerindo à EMDURB que realize a instalação de um redutor de velocidade do tipo 'lombada' e a sinalização
adequada na Rua Eduardo Prado, defronte ao nº 300, no Bairro Jardim Monte Castelo; haja vista a velocidade
acima do permitido por lei que muitos motoristas desenvolvem ao trafegarem pela via pública, favorecendo a
ocorrência de acidentes.

INDICAÇÃO Nº 905/2022 - Marcos Rezende
Sugerindo à EMDURB que realize a instalação de um redutor de velocidade do tipo 'lombada' e sinalização
adequada na Rua América, nº 268, 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.

INDICAÇÃO Nº 906/2022 - Júnior Moraes
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Padre Roma, em toda sua extensão, no
Bairro Jardim Monte Castelo; haja vista a existência de vários buracos na via pública, o que vem favorecendo
a ocorrência de acidentes.

INDICAÇÃO Nº 907/2022 - Júnior Moraes
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Gabriel Gebra, em toda a sua extensão,
no Bairro Jardim Aparecida Nasser; haja vista a existência de buracos na via pública, situação que causa
transtornos aos motoristas que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 908/2022 - Júnior Moraes
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Arlindo Chiuffa, em toda a sua
extensão, no Bairro Jardim América; haja vista a existência de muitos buracos no local, situação que causa
transtornos aos motoristas que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 909/2022 - Júnior Moraes
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua João Brino, em toda a sua extensão, no
Bairro Jardim América; haja vista o péssimo estado de conservação em que se encontra o piso asfáltico da
via, com vários buracos, situação que causa transtornos aos motoristas que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 910/2022 - Júnior Moraes
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Odilon Marques de Almeida, em toda a
sua extensão, no Bairro Jardim Eldorado; haja vista a existência de diversos buracos na via pública, situação
que causa transtornos aos motoristas que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 911/2022 - Marcos Custódio
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos/manutenção na Rua Dom Pedro, nº 157 centro; haja vista o péssimo estado de conservação em que se encontra o piso asfáltico do local, com
buracos, causando transtornos a todos que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 912/2022 - Marcos Custódio
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente que realize a capinação e limpeza no
canteiro central da Avenida Monte Carmelo, em toda a sua extensão, no Bairro Fragata; haja vista o mato alto
no local, causando transtornos aos munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 913/2022 - Dr. Elio Ajeka
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente que efetue a substituição das lâmpadas dos
postes de iluminação, por lâmpadas de 'LED', em toda a extensão do condomínio residencial Costa do Ipê,
localizado na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, nº 3551, no Bairro Residencial Vale Verde; haja vista o
risco à segurança dos moradores da região, em decorrência da falta de iluminação adequada.

INDICAÇÃO Nº 914/2022 - Dr. Elio Ajeka
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Sugerindo ao Prefeito Municipal de Marília – Sr. Daniel Alonso, através da Secretaria Municipal de Obras
Públicas que realize a substituição da iluminação pública do Estádio Varzeano Pedro Rojo Lozano Sola –
'Pedro Sola'; tendo em vista que se encontra sem iluminação adequada, prejudicando os atletas que treinam
no local, além disso, torna a região muito escura e perigosa, desta forma, visando proporcionar qualidade de
vida à população local.

INDICAÇÃO Nº 915/2022 - Dr. Elio Ajeka
Sugerindo ao Prefeito Municipal de Marília – Sr. Daniel Alonso, através da Secretaria Municipal de Obras
Públicas que realize, de maneira urgente, os reparos do esgoto do banheiro do Estádio Varzeano Pedro Rojo
Lozano Sola – 'Pedro Sola'; haja vista que a rede se encontra entupida, o que tem causado grandes
transtornos a todos que frequentam o local.

INDICAÇÃO Nº 916/2022 - Dr. Elio Ajeka
Sugerindo ao Prefeito Municipal através da Secretaria competente que realize a construção do passeio
público em toda a extensão das Ruas Coronel Siqueira Reis e Francisco Duarte, ambas no Bairro Jardim
Luciana; haja vista que a vegetação cresce exageradamente, impedindo o trânsito de pedestres no local, e
ainda, considerando o alto fluxo de veículos, dos quais os pedestres precisam disputar espaço; tendo em vista
a inexistência do passeio público, existe o grave risco à vida e a integridade física de todos que frequentam o
local.

INDICAÇÃO Nº 917/2022 - Dr. Elio Ajeka
Sugerindo à CODEMAR que adote providências, urgentes, para realizar as obras de infraestrutura e
asfaltamento na Rua Vinícius de Moraes, localizada no Bairro Parque Residencial Novo Horizonte, mais
precisamente no trecho compreendido entre os números 340 e 669; tendo em vista que no referido trecho não
há pavimentação, sendo dever da administração pública oferecer condições dignas de acesso às diversas
residências que existem neste local, atendendo uma antiga reivindicação dos moradores desta região.

INDICAÇÃO Nº 918/2022 - Vânia Ramos
Sugerindo à CODEMAR a realização da operação tapa buracos na Rua Maestro Floriano de Souza, em toda
a sua extensão, no Bairro Jardim Califórnia; haja vista a existência de buracos em alguns quarteirões desta
via, havendo considerável fluxo de motos, podendo causar acidentes.

INDICAÇÃO Nº 919/2022 - Danilo da Saúde
Sugerindo ao Prefeito Municipal através do setor competente providências para realizar a limpeza e o
recolhimento de resíduos de diversas naturezas, depositados de maneira irregular, em área localizada na Rua
Gilson Dias do Nascimento, no Bairro Conjunto Residencial Luiz Egydio de Cerqueira César, atendendo a
solicitação dos moradores da região.

INDICAÇÃO Nº 920/2022 - Danilo da Saúde
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente providências para realizar a limpeza e o
recolhimento de resíduos de diversas naturezas em área localizada às margens da Rua Lourival dos Santos,
no Bairro Núcleo Habitacional Alcides Matiuzzi; tendo em vista a péssima situação em que se encontra o
local, atendendo as diversas reclamações da população que reside nesta região.

INDICAÇÃO Nº 921/2022 - Danilo da Saúde
Sugerindo ao Prefeito Municipal através do competente setor providências em relação as melhorias na
iluminação pública da praça localizada na Rua Dr. Luiz Felipe Peregrino da Silva, confluência com a Rua
Conde Francisco Matarazzo, no Bairro Thomaz Mascaro, atendendo aos diversos pedidos da população que
frequenta o local.

INDICAÇÃO Nº 922/2022 - Danilo da Saúde
Sugerindo ao Prefeito Municipal através do setor competente providências para realizar a limpeza e o
recolhimento de resíduos de diversas naturezas, em área localizada às margens da Rua José Vernaschi, no
Bairro Jardim Bandeirantes; tendo em vista a situação em que se encontra o local, atendendo as diversas
reclamações da população desta região.

INDICAÇÃO Nº 923/2022 - Danilo da Saúde
Sugerindo à CODEMAR providências para realizar o recapeamento da camada asfáltica na Rua Humberto
Reis Alves, em toda a sua extensão, no Bairro Jardim América devido à existência da grande quantidade de
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buracos e ondulações na via pública, causando transtornos aos moradores e dificultando o trânsito de
veículos que por ali trafegam, atendendo aos diversos pedidos da população.

INDICAÇÃO Nº 924/2022 - Danilo da Saúde
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente providências para realizar a limpeza e o
recolhimento de resíduos de diversas naturezas, em área localizada às margens da Rua Francisco Bassan,
no Bairro Jardim América; tendo em vista a situação em que se encontra o local, atendendo as diversas
reclamações por parte da população desta região.

INDICAÇÃO Nº 925/2022 - Luiz Eduardo Nardi
Sugerindo à CODEMAR que realize o recapeamento em todas as vias públicas do Bairro Jardim Itaipu,
principalmente na Rua Eugênio Pessini, que se encontra com muitos buracos, causando transtornos aos
moradores.

INDICAÇÃO Nº 926/2022 - Rogerinho
Sugerindo à EMDURB que proceda com a instalação de uma placa de sinalização de 'Carga e Descarga' na
Avenida Santo Antônio, altura do nº 447, no Bairro Alto Cafezal; haja vista que por ação de vândalos, foi
retirada, sendo necessário a reposição da mesma.

INDICAÇÃO Nº 927/2022 - Rogerinho
Sugerindo ao Prefeito Municipal através da Secretaria Municipal de Obras Públicas que realize a instalação
de brinquedos infantis na área pertencente à municipalidade, localizada na Avenida Orpheu Raphael Santilli,
próximo à confluência com a Rua Ticiano Tóffoli, no Bairro Jardim Itaipu; haja vista que os moradores
decidiram cuidar da referida área.

INDICAÇÃO Nº 928/2022 - Eduardo Nascimento
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua José Amador Leon, altura do nº 591, no
Bairro Santa Olívia; haja vista a existência de buracos grandes e profundos. Trata-se de via de acesso para
entrada e saída dos bairros e o péssimo estado em que se encontra o piso asfáltico tem gerado riscos de
acidentes.

INDICAÇÃO Nº 929/2022 - Eduardo Nascimento
Sugerindo à CODEMAR que realize o recapeamento na Rua Dom Pedro II, mais precisamente no trecho
compreendido entre o nº 123 ao nº 217, bem como, defronte ao nº 01, no centro; haja vista que neste trecho o
piso asfáltico se encontra com buracos, remendos desnivelados e os veículos trafegam desviando dos
buracos, favorecendo a ocorrência de acidentes, pois existe grande circulação de pedestres no local.

INDICAÇÃO Nº 930/2022 - Eduardo Nascimento
Sugerindo à CODEMAR que efetue a operação tapa buracos na Rua Maria Rossetto, esquina com a Rua
Mário Bataiola, no Bairro Núcleo Habitacional Maria Angélica Matos; haja vista a existência de buracos
enormes no local, favorecendo a ocorrência de acidentes.

INDICAÇÃO Nº 931/2022 - Eduardo Nascimento
Sugerindo à CODEMAR que realize o recapeamento em toda a extensão da Avenida Dr. Durval de Menezes,
no Bairro Núcleo Habitacional Nova Marília; haja vista que devido à falta de manutenção, existem vários
buracos e remendos desnivelados, sendo uma via com fluxo intenso e contínuo de veículos, principalmente
de motos e pedestres.

INDICAÇÃO Nº 932/2022 - Eduardo Nascimento
Sugerindo ao Prefeito Municipal de Marília - Sr. Daniel Alonso, por meio do setor competente que efetue os
reparos na sarjeta e parte do piso asfáltico na Avenida João Ramalho, altura do nº 5, no Bairro Parque São
Jorge; haja vista a existência de buraco no local, cada dia maior e fundo, empossando água, danificando
veículos e favorecendo o risco de acidentes. Trata-se de via próxima ao entroncamento de entrada da cidade,
próximo de uma rotatória que ramifica para diversas ruas, vários comércios e trânsito constante, portanto os
reparos são necessários e urgentes.

INDICAÇÃO Nº 933/2022 - Evandro Galete
Sugerindo à EMDURB que realize estudos para implantar um redutor de velocidade na Rua Dr. Rodrigo
Argollo Ferrão, altura do nº 49, no Bairro Jardim Morumbi; haja vista a velocidade acima do permitido por lei

26/06/2022

Página 6
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

que muitos motoristas desenvolvem, causando riscos de acidentes, principalmente na confluência com a
Avenida Manoel Pereira.

INDICAÇÃO Nº 934/2022 - Evandro Galete
Sugerindo à EMDURB que realize a instalação de um redutor de velocidade do tipo 'lombada' na Rua 24 de
Dezembro, nº 2611, no Bairro Somenzari; 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
REQUERIMENTO Nº 778/2022 - Eduardo Nascimento
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada Sra. Dalva Ramos da Fonseca, aos 77 anos de idade,
nesta cidade, no último dia 24 de maio. Externamos nossas condolências aos familiares e amigos.

REQUERIMENTO Nº 802/2022 - Evandro Galete
Votos de profundo pesar pelo falecimento do estimado Sr. Júlio César Miguel de Mendonça, aos 58 anos de
idade, ocorrido no último dia 26 de maio, nesta cidade. Externamos nossos sentimentos à família e amigos.

REQUERIMENTO Nº 779/2022 - Eduardo Nascimento
Votos de profundo pesar pelo falecimento da Sra. Alaide de Lima Gonçalves, aos 91 anos de idade, ocorrido
no último dia 24 de maio, nesta cidade. Registramos nossos sentimentos aos familiares e amigos. Que Deus
conforte a todos.

REQUERIMENTO Nº 780/2022 - Eduardo Nascimento
Votos de profundo pesar ao estimado Sr. Alfeu Martins, aos 58 anos de idade, ocorrido no último dia 24 de
maio, em nossa cidade. Externamos nossas condolências aos familiares e amigos. Que Deus conforte o
coração de todos.

REQUERIMENTOS SUJEITOS A VOTAÇÃO
REQUERIMENTO Nº 786/2022 - Danilo da Saúde
Votos de congratulações ao Padre Pedro Henrique de Souza Batista, graduado em Filosofia pelo Instituto
Filosófico Santo Tomas de Villanova em Ourinhos, e em Teologia pelo Mosteiro Santo Efren, na cidade de
Brasília. Natural da cidade de Ourinhos, ordenou- se sacerdote na Igreja ‘Sirian Ortodoxa de Antioquia’, pelas
mãos de Dom Paulo Titus, em 21 de abril de 2017; sendo enviado para as igrejas de missão de São Paulo e
do Paraná. Desde então tem desenvolvido um extenso trabalho de evangelização pelo rádio, somando 12
emissoras que retransmitem o programa a partir de Marília, e através das Santas Missas de Exorcismo que o
sacerdote conduz em toda a região como: Marília, Assis e Londrina. Assim como, também, através de
atendimentos individuais, ajuda espiritual e psicológica, bem como trabalhos sociais que a igreja realiza com
inúmeras entidades sócias. Nossa gratidão e votos de prosperidade nesta nobre missão!

REQUERIMENTO Nº 781/2022 - Eduardo Nascimento
Votos de congratulações ao jornalista e mestre em comunicação pela Universidade de São Paulo (USP) –
Gustavo de Araújo Longo- pela publicação do artigo “Jogos Abertos do Interior: A cobertura esportiva paulista”
na revista científica da USP “Conexão Pós – Desafios Contemporâneos da Pesquisa”. Ressaltamos que esta
publicação fez parte de um estudo que Gustavo realizou em 2019, em Marília, durante a realização dos Jogos
Abertos do Interior na cidade. O pesquisador acompanhou a equipe de comunicação da Secretaria de
Esportes de Marília durante os doze dias de evento, pois o seu objeto de estudo foi a comunicação e o fluxo
de informações durante as competições. E hoje o evento ficou registrado além da cidade, em nossos
corações, e agora, na maior universidade do Brasil e da América Latina – a USP –sendo objeto de pesquisa.
Parabenizo também a todos os servidores que gerenciaram o fluxo de informação do evento, sempre focando
na comunicação horizontal atingindo todos os objetivos de divulgação do evento. Parabéns ao Gustavo e
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,
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sempre primando pelo bom atendimento e dedicação aos clientes. Parabéns e sucesso sempre!

REQUERIMENTO Nº 789/2022 - Luiz Eduardo Nardi
Votos de congratulações ao UNIVEM, pela participação na primeira edição do Encontro Nacional de
Coordenadores do Curso de Direito do Brasil, realizado na AASP – Associação dos Advogados de São Paulo,
que contou com o tema ‘’Ensino Jurídico no Brasil e Experiências e Desafios na Pós-Modernidade’’, evento
realizado em 06 de maio último e brilhantemente representado pelos docentes da Coordenação do curso de
graduação em Direito do Univem - Dr. Teófilo Arêa Leão Jr., e Adjunto Me. Lucas Colombera, além de contar
com a presença de grandes nomes do Direito, que enfatizaram temas de relevância: ‘’Educação Jurídica,
Exame de Ordem e ENADE’’, promovendo um debate pertinente e aprofundado sobre as complexidades
relacionadas a Educação Jurídica Brasileira atual e os meios de Transformação digital. Orgulhosamente,
constatamos a progressiva consolidação do UNIVEM como instituição de qualidade no ensino, pesquisa e
extensão, dotada de talentosos profissionais, com olhos às necessidades da nova era do mundo jurídico e
demandas do mercado. Nossos efusivos cumprimentos!

REQUERIMENTO Nº 769/2022 - Marcos Custódio
Votos de congratulações à renomada empresa – M. A. Acabamentos – Pisos Laminados – Porcelanatos,
Louças e Metais, em nome de seu proprietário ‘Irland Moreira’, extensivos a todos os seus funcionários;
empresa altamente conceituado no Ramo; já há 12 anos no mercado, contando com a colaboração de
funcionários altamente capacitados e bem treinados, prestando ótimo atendimento aos seus clientes. Situada
na Av. João Ramalho 2006 – Marília/SP, Bairro Nova Marília. Nossos votos de muito sucesso. Parabéns e
que Deus os abençoe!

REQUERIMENTO Nº 770/2022 - Marcos Rezende
Votos de congratulações pela inauguração da nova sede do conceituado 'Supermercado São José', em nome
de seu proprietário Rodrigo Tatsumi e funcionários, inaugurada no último da 19 de maio em nossa cidade na
Av. Luzia dos Santos Alves, nº 275 - Jd. Nazareth. O empreendimento vem a oferecer aos marilienses uma
variedade de produtos com qualidade e preços baixos, acreditando no potencial econômico da região e
ampliando o leque de ofertas aos consumidores e impulsionando a economia local com geração de empregos
diretos e indiretos. Nosso reconhecimento e votos de sucesso, com desejos de muitas realizações nos
negócios!

REQUERIMENTO Nº 768/2022 - Professora Daniela
Votos de congratulações para com a Sra. Marília Oliveira André – Assessora Especial do Gabinete do
Vice-Prefeito, que vem desenvolvendo suas atividades com muita dedicação, simpatia, conduta ética e moral,
primando pelo cumprimento de suas obrigações com respeito aos contribuintes e cidadãos marilienses,
trabalhando em prol da sociedade e principalmente para aqueles mais vulneráveis. Receba nossa
consideração e que Deus a abençoe! Parabéns!

REQUERIMENTO Nº 785/2022 - Eduardo Nascimento
Votos de congratulações aos advogados - Dr. Thiago Vicente Paes e Dr. Carlos Spressão Domingues, os
quais fazem parte da Comissão para assuntos Parlamentares da OAB/Marília. Os advogados da supracitada
Comissão têm acompanhado presencialmente as sessões camararias, sendo muito importante para o
processo democrático - em uma Casa de Leis - a presença da OAB, por meio da Comissão. Parabéns e que a
Comissão para assuntos Parlamentares da OAB/Marília prospere e tenha sucesso!

REQUERIMENTO Nº 747/2022 - Evandro Galete
Votos de congratulações para com o típico restaurante ‘Égua Doido’ - comidas nordestinas, na pessoa de
Ariane Aparecida dos Santos Barbosa e seus colaboradores. Que prima por excelência na produção de
comida nordestina de excelente qualidade. Lá, o cliente sente como se estivesse no Nordeste do país - o
clima vai desde a fachada até no atendimento, pratos servidos por mãos inspiradoras que oferece em seu
cardápio delícias típicas do Nordeste. Nossas homenagens e votos de sucesso!

REQUERIMENTO Nº 777/2022 - Marcos Rezende
Votos de congratulações para com a OMA – Oficina Mariliense de Aviação, em homenagens à celebração dos
50 anos de sua homologação, completados no último dia 10 de Dezembro de 2021. Localizada em Marília,
interior do estado de São Paulo, A OMA foi implantada em 1960, porém sua homologação se deu apenas em
1971; trata-se de uma das maiores oficinas de aviação do país, operando sempre de acordo com as normas
da ANAC com uma reputação incomparável de segurança, confiabilidade e excelência operacional nos
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diversos serviços técnicos especializados que oferece para manutenção preventiva, manutenção programada
e manutenção corretiva de aeronaves das linhas Beechcraft, Cessna, Embraer, dentre outras. Nossos votos
de contínua prosperidade e 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 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
pessoas.

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
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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 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
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.
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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
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 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
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Lácio, uma vez que o mesmo é utilizado para diversas atividades da comunidade.

REQUERIMENTO Nº 791/2022 - Danilo da Saúde
Solicitando ao Prefeito Municipal - Daniel Alonso, após consultar a competente Secretaria Municipal, informar
essa Casa da existência de informações oficiais, referentes ao número de habitantes que são portadores de
algum tipo das deficiências ou patologias abaixo relacionadas. Em caso afirmativo, disponibilizar a quantidade
de pessoas por patologia. Ainda, informar se no Município existe algum banco de dados ou cadastro unificado
onde conste essas informações, em caso afirmativo, de que maneira é realizada a atualização desse
cadastro.

REQUERIMENTO Nº 760/2022 - Eduardo Nascimento
Solicitando ao Prefeito Municipal de Marília – Daniel Alonso, através do setor competente, informar da
possibilidade de solicitar às Concessionarias do Transporte Coletivo Urbano, da instalação de sinal sonoro
simultâneo à Seta, nos veículos de transporte; haja vista, que são veículos de grande porte, e há relatos de
munícipes que são surpreendidos quando os ônibus realizam uma conversão de faixa ou viram uma rua, e
não conseguem visualizar a seta dos veículos. O recurso pode ajudar a chamar a atenção de quem anda
desatento.

REQUERIMENTO Nº 764/2022 - Evandro Galete
Votos de profundo Pesar pelo falecimento do estimado Sr. Adilson de Souza, ocorrido em 19 de maio p.p., em
nosso município de Marília. Aos familiares externamos nossascondolências.

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 752/2022 - Marcos Custódio
Solicitando ao Diretor-Presidente da EMDURB - Empresa Municipal de Mobilidade Urbana de Marília informar
a esta Casa de Leis, da possibilidade de se executar pintura de solo com setas indicativas, uma vez
estabelecido ‘sentido único’ na Rua Nossa Senhora de Fátima, vindo da Rodovia em direção à Avenida Santa
Antônio, mais precisamente no trecho onde se localiza o Colégio Assembleiano, como já ocorre nas vias dos
principais centros educacionais do município de Marília; haja vista que tal ação aliviará o fluxo do trânsito de
veículos no local, promovendo melhor segurança quarteirão em frente ao mencionado Colégio. Reforçamos
que, devido à quantidade de veículos de transporte escolar (vans e similares) e veículos particulares
envolvidos diretamente com transporte, embarque e desembarque dos alunos, o problema se agrava; assim,
buscamos fortalecer a segurança e promover a prevenção de acidentes.

REQUERIMENTO Nº 790/2022 - Marcos Rezende
Solicitando ao Prefeito Municipal de Marília – Daniel Alonso,que envide esforços junto aos órgãos
competentes, informando sobre o apoio quanto à realização de diversas melhorias no terreno localizado na
Rua Sílvio Modenese Bastos – no Bairro Jardim Julieta, área também conhecida como “Terrão da Quebrada”;
tendo em vista que no local os moradores realizam um projeto social chamado “Projeto Sangue Bom”.

REQUERIMENTO Nº 803/2022 - Marcos Rezende
Solicitando ao Prefeito Municipal de Marília – Daniel Alonso, juntamente com o interino Secretário Municipal
do Meio Ambiente e o Secretário de Limpeza Pública e Serviços – Vanderlei Dolce, informar da possibilidade
de realizar a instalação de câmeras nos Ecopontos, tendo em vista que estes são alvos de vandalismo e
descarte irregular de materiais não recicláveis.

REQUERIMENTO Nº 804/2022 - Marcos Rezende
Solicitando ao Prefeito Municipal – Daniel Alonso, juntamente com os Secretários municipais de Obras
Públicas – Fábio Alves de Oliveira, de Planejamento Urbano – José Antônio de Almeida, do Meio Ambiente
(interino), de Limpeza Pública e Serviços – Vanderlei Dolce informarem sobre a realização de estudos e da
possibilidade de proceder à construção de uma praça, em terreno pertencente à municipalidade e localizado
na Rua Dr. Mario de Albuquerque Lima – Bairro Jardim Universitário.

REQUERIMENTO Nº 800/2022 - Professora Daniela
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Solicitando ao Prefeito Municipal - Sr. Daniel Alonso, através do setor competente, informar a possibilidade da
incorporação da gratificação de 1/3 ao Salário base dos Diretores de Escolas Municipais, aplicando assim o
princípio da isonomia em relação aos outros profissionais do magistério.

REQUERIMENTO Nº 765/2022 - Evandro Galete
Votos de profundo Pesar pelo falecimento da estimada Sra. Maria Aparecida de Paula e Silva, ocorrido em 21
de maio p.p., em nosso município de Marília. Aos amigos e familiares externamos nossas condolências.

REQUERIMENTO Nº 771/2022 - Marcos Custódio
Solicitando ao Prefeito Municipal, após consulta ao setor competente, informar da viabilidade de publicar
Decreto municipal, criando uma feira para comercialização de produtos de artesanato’, gastronomia e outros
produtos similares, dotada com toda infraestrutura necessária para o bom funcionamento da mesma, a ser
realizada quinzenalmente, nos primeiros e terceiros sábados de cada mês - a partir das 17 horas, na praça
existente precisamente na Av. Guiomar Novaes, ao lado do Supermercado Paulista - bairro Santa Antonieta,
atendendo reivindicação antiga dos munícipes que reside na localidade.

REQUERIMENTO Nº 798/2022 - Agente Federal Junior Féfin
Solicitando ao 10º Grupamento do Corpo de Bombeiros - Comandante Tenente Coronel Marcelo Alves dos
Santos, os bons préstimos de informar a esta Casa, se é responsabilidade dos Bombeiros ou da empresa
‘Zangrossi’, para recolher os animais soltos/perdidos nas áreas rurais, urbana e também na Rodovia. Ainda,
quais são os canais e números de contato telefônico para que as pessoas possam fazer chamadas e
denúncias. Informar, de igual forma, se os munícipes devem ligar diretamente para o Corpo de Bombeiros –
193, para procedimentos de recolha de animais soltos na cidade, pois, em caso positivo, daremos ampla
divulgação a toda sociedade local de tal procedimento.

REQUERIMENTO Nº 782/2022 - Rogerinho
Solicitando ao Diretor Presidente do DAEM – Departamento de Água e Esgoto de Marília, informar esta Casa
de Leis, como está o andamento dos estudos e ações para efetuação das melhorias no sistema de esgoto do
distrito de Rosália; uma vez que as ‘lagoas de captação’ estão danificadas há anos e devido ao mau cheiro,
necessitam com urgência das melhorias executadas por este Departamento. Informar ainda, quais os projetos
existentes para realização de tais melhorias e os seus andamentos e cronogramas.

REQUERIMENTO Nº 799/2022 - Dr. Elio Ajeka
Solicitando ao Prefeito Municipal – Sr. Daniel Alonso, juntamente com a Secretária de Assistência e
Desenvolvimento Social – Sra. Wania Lombardi, e com o Secretário Municipal de Obras Públicas - Sr. Fábio
Alves de Oliveira, informarem a esta Casa de Leis, sobre a possibilidade de realizar a reforma e ampliação
das estruturas do Centro Pop ‘Manoel Lopes’, localizado na Av. Brasil, 201-A – Bairro Centro; levando em
conta a importância do serviço oferecido para as pessoas em situação de rua e em vulnerabilidade social.
Desta forma, se fazem necessárias melhorias estruturais no prédio, bem como, um aumento de recursos
humanos, uma vez que são atendidas dezenas de pessoas por dia.

REQUERIMENTO Nº 773/2022 - Ivan Negão
Solicitando ao Prefeito Municipal - Senhor Daniel Alonso, após contatar o setor competente, no prazo
regimental de 15 dias, consoante o Artigo 16, XXII, da Lei Orgânica do Município, que informe sobre a
proposta N° 053 682/2021 cadastrada no Ministério da Cidadania, que tem como objeto a realização do
evento ‘Olimpíada Esportiva no Município de Marília’; evento este que tem como finalidade a promoção de
ações ligadas ao esporte, a ser desenvolvida nas escolas de ensino infantil e fundamental e para tanto
recebeu o valor de R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais). Meta 1 - aquisição de materiais
pedagógicos e materiais esportivos, no valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil) com o início
previsto de 01/04/2022 a 30/04/2022. Servindo-se desta forma, em enviar a esta Casa todo o processo
licitatório de compras desta proposta. Meta 2 - realização do evento com início previsto em 01/05/2022 a
31/05/2022; assim, solicitamos também, que informe a esta Casa, quais foram os resultados alcançados
deste evento, tais como a prestação de contas do mesmo.

REQUERIMENTO Nº 783/2022 - 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 em toda extensão da Rua dos Crisântemos, importante via localizada no
Bairro Vila Jardim - zona Oeste de nosso município; haja vista a atual situação em que se encontra, em
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consequência dos muitos buracos e sem a manutenção necessária, com passar dos anos, praticamente toda
camada asfáltica primaria já sofreu remendos. Sendo que a solução mais viável é a realização do
recapeamento asfáltico da via pública.

REQUERIMENTO Nº 744/2022 - Vânia Ramos
Solicitando ao Prefeito municipal - Daniel Alonso informar a esta Casa da possibilidade de envidar esforços
quanto à ofertas de mais leitos pediátricos, devido a grande demanda de atendimentos nos hospitais e postos
de saúde; causada principalmente, devido a doenças respiratórias, que atualmente, nossas crianças estão
vivendo. Com a chegada de temperaturas mais baixas a situação tende a piorar porque agora era para ser só
o começo do período sazonal, e o quadro que estamos vivendo já apresenta muitos pacientes; logo, o cenário
é bastante preocupante, alertam os profissionais da área, que presenciam estas situações todos os dias.

REQUERIMENTO Nº 792/2022 - Júnior Moraes
Solicitando ao Prefeito Municipal - Sr. Daniel Alonso, através do setor competente, informarem sobre a
possibilidade de se fazer os serviços de poda de árvores necessários no Poliesportivo Santa Antonieta ; haja
vista que as árvores encontram-se com as copas totalmente fechadas, causando transtornos a todos que
frequentam, pois em razão do tamanho dos galhos das árvores, a iluminação pública no período noturno se
torna ineficaz, trazendo perigo a todos.

Marcos Rezende
Presidente
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