REQUERIMENTO Nº 265/2011
Requer a realização de Audiência Pública com a finalidade de
debater os impactos da Unila na cidade, especialmente na questão
infraestrutural que trata dos acessos à Universidade.

Senhor Presidente:
O(s) Vereador (es) abaixo assinado(s) requer (em) a V.Exa. ouvida a
Casa, amparado no disposto na Lei nº 2.498, de 19 de dezembro de 2001, que “Dispõe sobre a realização
de Audiências Públicas e dá outras providências”, a realização de Audiência Pública com a presença de
autoridades e representantes da sociedade civil organizada, com a finalidade de debater os impactos da
Unila na cidade, especialmente na questão infraestrutural que trata dos acessos à Universidade.
Justificativa
A presente proposição visa proporcionar um profícuo debate, provido de fundamentação científica, sobre
os impactos da construção da Unila na cidade, principalmente no tocante aos acessos à Universidade.
Uma das principais preocupações das autoridades locais é a questão das rodovias federais que interferem
na cidade e dão acesso à Universidade.
A situação atual do tráfego nas rodovias é caótica e se transformou
em uma das principais lutas do legislativo iguaçuense, com a constituição da Comissão das Estradas
Federais e demais ações envolvendo a comunidade, a exemplo de manifesto público. O caráter alarmante
dado à questão é providencial uma vez que em menos de cinco anos, mais de dez mil pessoas, entre
estudantes e funcionários, transitarão pelos acessos à Universidade.
Contudo, apesar dos esforços locais em prol da construção dos
viadutos, ainda não houve manifestação concreta das autoridades responsáveis pelas estradas federais no
município. Sendo assim, a audiência pretende servir como um prenúncio de um futuro caótico que se
avizinha para a cidade, caso não haja uma atitude premente. Com esse intuito, a audiência visa elaborar
um documento integral com os impactos da Unila e as medidas que devem ser tomadas pelas autoridades
para
garantir
um
desenvolvimento
sustentável.
Tal documento pretende reiterar as ações em busca de soluções para as estradas federais que interferem
no município.

NB/Rp
Nestes Termos
Pede Deferimento

Sala das Sessões, 22 de agosto de 2011.

Nilton Bobato
Vereador

