Câmara Municipal de Marília
ESTADO DE SÃO PAULO

P/N:

Requerimento n° 1021-2022 do Vereador Luiz Eduardo Nardi
Assunto – Solicitando ao Prefeito Municipal - Sr. Daniel Alonso após contatos os setores
competentes, informar a possibilidade da proceder à fiscalização do local onde se
localizava a antiga ‘favela do Linhão’, mais precisamente na Rua Bento de Abreu Filho, no
Bairro Santa Antonieta; haja vista que os moradores desta região estão reclamando que
novas moradias estão sendo construídas neste local. Lembramos que, há alguns anos, a
municipalidade procedeu à transferência de várias famílias que moravam na favela do
“Linhão do Santa Antonieta” - que viviam em condições precárias foram contempladas
com as casas, para as casas populares do núcleo Marina Moretti, na zona norte.
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Marília
Considerando que, a fim de evitarmos aumento significativo e
desordenado, buscamos atender o mais urgente possível, às famílias que se encontram
sem moradia, garantindo o direito à moradia estabelecida na Constituição Federal,
evitando a perpetuação de situações precárias de habitação;
Consideramos a importância desses programas de desfavelamento, que
objetivam tornar viável aos segmentos populacionais de renda familiar mais baixa, o
acesso à habitação digna, regular e dotada de serviços públicos, em localidades urbanas
ou rurais, mitigando as desigualdades sociais e contribuindo para a ocupação urbana
planejada;
Consideramos que a Prefeitura, através de suas Secretaria deve
proceder, em caráter de urgência, à fiscalização, mapeamento, identificação das famílias,
e conscientização e valorização dessas pessoas, da busca por novas moradias ;
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 após
contatos os setores competentes, informar a possibilidade da proceder à fiscalização do
local onde se localizava a antiga ‘favela do Linhão’, mais precisamente na Rua Bento de
Abreu Filho, no Bairro Santa Antonieta; haja vista que os moradores desta região estão
reclamando que novas moradias estão sendo construídas neste local. Lembramos que,
há alguns anos, a municipalidade procedeu à transferência de várias famílias que
moravam na favela do “Linhão do Santa Antonieta” - que viviam em condições precárias
foram contempladas com as casas, para as casas populares do núcleo Marina Moretti, na
zona norte.
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