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Requerimento n° 2374-2021 do Vereador Marcos Rezende
Assunto – Solicitando ao Prefeito Municipal de Marília – Daniel Alonso, ao Secretário
Municipal de Obras Públicas – Fábio Alves de Oliveira e ao Secretário Municipal de
Planejamento Urbano – José Antônio de Almeida informarem sobre possibilidade de
realizarem a reforma do conjunto poliesportivo da Vila Altaneira; cuja população há anos
aguarda uma reforma de importante próprio público, e que atualmente se encontra todo
depredado, com os portões de acesso quebrados, janelas também quebradas, mato
crescendo nas quadras e campos de esporte, equipamentos como cestas e traves foram
furtados/danificados, cobertura destelhada e diversos outros problemas que precisam ser
solucionados.
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Marília
Considerando que, no último dia 22 de Novembro deste ano recebemos
a Sociedade Amigos dos Bairros Vila Altaneira e Adjacências onde estes apresentaram
pedido de diversas melhorias e sugestões para o poliesportivo do bairro Vila Altaneira;
Considerando que, o Poliesportivo Olício Gadia / “Vila Altaneira” fica
localizado na Rua Jericó, nº 668, possuindo quadra de esportes de concreto, salão social,
campo de grama, arquibancadas, pista de bocha e outros dispositivos;
Considerando que, é possível encontrar na internet diversas denúncias e
matérias abordando o assunto, sendo relevante entre elas o anúncio feito pela Prefeitura
Municipal de Marília em 2018, de que o local passaria por processo licitatório para
reforma e outra sobre uma verba de origem federal encaminhada a Marília específica para
reforma do poliesportivo em questão;
Considerando que, para ambas as notícias não se ouve mais nenhuma
novidade ou atualização sobre o espaço, deixando a dúvida se a reforma do local será de
fato realizada e também qual foi o destino final da verba indicada ao município para que
este procedesse as obras no local;
Considerando que, muito do que ocorreu ao espaço se deve ao fato do
abandono por parte do poder público e também da antiga associação de moradores que
administrava e realizava a manutenção do local, porém desde 2019 este novo grupo de
moradores vem cobrado e tentado dialogar com a Prefeitura através de ofícios e reuniões
procurando uma solução ao problema do poliesportivo, inclusive documentando e
deixando claro seu interesse em administrar e zelar pelo local após a reforma;
Considerando que, dentre o planejamento da Sociedade Amigos dos
Bairros Vila Altaneira e Adjacências para o poliesportivo podemos citar o retorno das
atividades esportivas e sociais do local aos moradores da região, bem como aproveitar o
espaço para trazer cursos capacitantes e profissionalizantes em parceria com empresas
privadas ou públicas;
Considerando que, o requerimento visa atender aos pedidos de
moradores dessa região que buscam por melhorias em sua qualidade de vida e
alternativas para praticar atividades de lazer, bem como a recuperação de um patrimônio
público que outrora foi muito bem utilizado pela comunidade;
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R E Q U E I R O, na forma regimental, após ouvido o Colendo Plenário,
seja encaminhado ofício solicitando ao Prefeito Municipal de Marília – Daniel Alonso, ao
Secretário Municipal de Obras Públicas – Fábio Alves de Oliveira e ao Secretário
Municipal de Planejamento Urbano – José Antônio de Almeida informarem sobre
possibilidade de realizarem a reforma do conjunto poliesportivo da Vila Altaneira; cuja
população há anos aguarda uma reforma de importante próprio público, e que atualmente
se encontra todo depredado, com os portões de acesso quebrados, janelas também
quebradas, mato crescendo nas quadras e campos de esporte, equipamentos como
cestas e traves foram furtados/danificados, cobertura destelhada e diversos outros
problemas que precisam ser solucionados.
R E Q U E I R O ainda, na forma regimental, do deliberado seja dado
ciência a Sra. Maria Aparecida Capitano Sanches “Cidinha”, presidente da Sociedade
Amigos dos Bairros Vila Altaneira e Adjacências, através do endereço Rua Emaus, 200 –
Vila Altaneira. .
S. S. Dr. Lourenço de Almeida Senne.
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