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MORADORES PARTICIPAM DE DEBATE SOBRE MUDAN?AS NO TR?NSITO DO CENTRO
Dezenas de empres?rios, moradores e representantes do poder p?blico se reuniram no audit?rio da
C?mara Municipal
Postado por Assessoria de Comunica??o - quarta-feira, 19 de Agosto de 2015 as 15:20:33Fonte:
Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Servi?os Urbanos
Moradores, empres?rios e representantes do poder p?blico se reuniram no audit?rio da C?mara
Municipal na ?ltima segunda-feira (17) para discutir sobre o tr?nsito de ve?culos no Centro da
cidade. Temas importantes como n?meros de vagas, tr?nsito de caminh?es e vias de m?o-?nica
foram pautas da Audi?ncia P?blica, realizada pela Prefeitura de I?na, por meio da Secretaria de
Obras, Servi?os Urbanos e Infraestrutura, com apoio da C?mara Municipal. Durante o evento, os
internautas tamb?m puderam acompanhar a transmiss?o ao vivo pelo site da Prefeitura.
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Durante a reuni?o, o secret?rio de Obras, Servi?os Urbanos e Infraestrutura, Waldrem Marcelo
Oliveira, explicou que o estudo ? de responsabilidade do Detran e que as mudan?as ser?o
implantadas a partir de dezembro deste ano.
?Na ?ltima audi?ncia j? t?nhamos decidido os outros pontos da cidade, mas as opini?es referentes
ao Centro tinham ficado divididas e, por isso, decidimos realizar uma nova reuni?o para ajustar
todos os detalhes. O nosso objetivo ? dar conforto ao motorista e pedestre e mais fluidez ao tr?nsito.
Agora, com o projeto conclu?do, as novas mudan?as ser?o implantadas no final deste ano?, disse
Waldrem.
Na ocasi?o, os presentes puderam dar opini?o e votar nas sugest?es de melhorias. Entre as
decis?es, a maioria dos participantes votou a favor da m?o ?nica parcial na Avenida Get?lio Vargas
(no trecho que liga a Igreja Nossa Senhora M?e dos Homens at? o Banco do Brasil) e da sa?da da
cidade ser pela Rua Jos? Ant?nio L?fego.
O contador Hoover Gilson Cesar participou do debate e enfatizou a import?ncia da participa??o da
popula??o neste processo. ?Eu tive a oportunidade de participar da primeira audi?ncia sobre este
assunto e fico feliz em saber que as nossas sugest?es ser?o colocadas em pr?tica. Penso que a
pr?xima etapa ? as pessoas se conscientizarem da mudan?a e principalmente os comerciantes
pararem de estacionar o ve?culo em frente aos seus com?rcios para deixar a vaga livre para o seu
cliente?.
O vereador Jonathan Bonfante tamb?m ressaltou a import?ncia da participa??o da popula??o nas
tomadas de decis?o. ?Acho a audi?ncia p?blica um evento muito importante, pois a popula??o sabe
onde ser?o realizados os investimentos e tem o direito de dar a sua opini?o e sugerir mudan?as?.
?
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