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Introdução: A cidade de Marília, nomeada por influência do poema “Marília de Dirceu” de Thomas Antônio 
Gonzaga completou seu 82º aniversário neste ano. Não por acaso, os habitantes que se deparam com 
diversos problemas de uma cidade em desenvolvimento, começam a se perguntar o destino da cidade 
frente ao crescimento em que ela caminha.Como estará a cidade daqui a 20 anos? Estarão os setores 
públicos problemáticos, desorganizados e mal desenvolvidos? Ou o desenvolvimento trará uma série de 
facilidades e melhorias para os habitantes? Para fazer desse crescimento um benefício, é preciso um 
planejamento. A cidade precisa se preparar para o seu centenário. Objetivos: O projeto não busca 
unicamente uma cidade boa tendo por razão uma data. O centenário é uma meta para que durante todo o 
tempo os cidadãos se empenhem para colaborar com a eficácia dos bens públicos da cidade. O projeto 
planeja estimular melhorias pertinentes às questões do cotidiano dos habitantes da cidade como o 
transporte, lazer, cultura, questões ambientais, entre outras. Outra forma de intervenção que este projeto 
propõe é estimular estudos para que haja maior número de discussões a respeito da situação dos setores 
públicos, além do desenvolvimento das ideias inicialmente propostas, as quais seriam expostas aos 
habitantes da cidade em vias de grande circulação e em meios de comunicação para gerar uma reflexão 
ativa na população. Métodos: O trabalho consiste na elaboração de idéias, promover ações e intervenções 
municipais capazes de motivar inúmeras melhorias sobre a cidade de Marília. Trata-se de vender sonhos 
para colaboradores que possam colocar as atividades desenvolvidas em prática. Resultados: O grupo de 
estudantes já aborda uma primeira temática relacionada à área do transporte público. A idéia inicial consiste 
na reformulação do itinerário dos ônibus circulares e a reativação e utilização de toda a linha férrea principal 
que transcorre a cidade de ponta a ponta, utilizando veículos leves sobre trilhos. Assim, através da 
centralização do transporte público nesta linha, seriam criadas estações intermodais que fariam a ligação 
entre os pontos de parada do trem para os ônibus que terminariam o trajeto do transporte até o interior dos 
bairros, possibilitando assim uma circulação mais organizada e ágil. A idéia se sustenta em pesquisas feitas 
sobre as condições que a cidade oferece, e já desperta interesse de revistas regionais. 
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