Câmara Municipal de Marília
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P/N: 12020

Requerimento n° 604-2020 do Vereador Cícero do Ceasa
Assunto – Solicitando ao Prefeito Municipal – Sr. Daniel Alonso, juntamente com o
Secretário de Obras Públicas – Sr. Hélcio Freire do Carmo, de forma reiterada, informar a
esta Casa de Leis, conforme Requerimento de nº 1484-2019, a possibilidade de realizar
as obras do restante do calçamento interno, sanitário público, reparos na iluminação e
uma cobertura para realização de cerimônias religiosas no cemitério do Distrito de Padre
Nóbrega; haja vista que, em datas comemorativas como 'finados', não há um lugar
apropriado para abrigar e reunir as pessoas.

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Marília
Considerando que, no referido cemitério são sepultados moradores não
apenas do distrito, mas também de outros bairros da cidade de Marília, o que requer uma
melhor atenção da parte do poder público municipal;
Considerando que, com o passar dos anos, houve significativo crescimento
demográfico, enquanto que os espaços de mobilidade não acompanharam
proporcionalmente este crescimento;
Considerando que, em razão do dia de finados, o cemitério recebe muitas
visitas de outras cidades, causando um certo constrangimento por falta de estrutura
básica para atender os mesmos;
Considerando que, esta é uma reivindicação antiga dos moradores e que
são melhorias urgentes, dada a data de finados que logo se aproxima e que certamente
haverá grande aglomeração de pessoas;
Considerando enfim que, essas intervenções pelo poder público trarão
grandes benefícios para os moradores do Distrito de Padre Nóbrega e adjacências; e um
bem-estar para os visitantes.
R E Q U E I R O, na forma regimental, após ouvido o Colendo Plenário, seja
encaminhado ofício solicitando ao Prefeito Municipal – Sr. Daniel Alonso, juntamente com
o Secretário de Obras Públicas – Sr. Hélcio Freire do Carmo, de forma reiterada, informar
a esta Casa de Leis, conforme Requerimento de nº 1484-2019, a possibilidade de realizar
as obras do restante do calçamento interno, sanitário público, reparos na iluminação e
uma cobertura para realização de cerimônias religiosas no cemitério do Distrito de Padre
Nóbrega; haja vista que, em datas comemorativas como 'finados', não há um lugar
apropriado para abrigar e reunir as pessoas.
R E Q U E I R O ainda, na forma regimental, do deliberado seja dado ciência
à Associação dos Moradores de Bairro de Padre Nóbrega, à Associação de Moradores
dos Bairros Maracá, Montana e Trieste Cavichioli, à Cúria Diocesana de Marília – Avenida
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Nelson Spielmann,521 – Palmital, Marília - SP, CEP - 17509-001; ao Pe. André Luiz
Martins – Paróquia Santa Edwirges – Rua Helena Sampaio Vidal, nº 199 – Bairro Jardim
Santa Antonieta, Marília – SP, CEP - 17512-280.

S. S. Dr. Lourenço de Almeida Senne.
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