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Senhora Presidente.  
Senhores Vereadores.  
 

O Vereador Emerson Fernandes de Resende (PSDB), no uso de suas 

atribuições legais que lhe são conferidas por Lei e CONSIDERANDO a possível implantação 

da Obra de Derrocamento do Lourenço e por conseqüência a implantação da tão esperada 

Hidrovia Araguaia/Tocantins que causará impacto na vida de todos e principalmente no que diz 

respeito às questões Econômicas, Sociais e Ambientais, solicita em caráter de urgência, a 

Criação de Comissão Especial Mista. 

Por sermos Município limítrofe, o nosso Município será impactado 

diretamente e precisamos definir com urgência as ações mitigadoras e, ao mesmo tempo, as 

condicionantes que serão apresentadas com a realização das Audiências Públicas, evitando 

perdas de divisas e protegendo nosso patrimônio ambiental, cultural, social e econômico.  

Dentro desse contexto, este Parlamentar submete aos meus ilustres pares este 

requerimento, em caráter de urgência, para Criação de Comissão Especial Mista, sob a 

Presidência deste Poder Legislativo, constituída por 02 membros igualitários, sendo 01 (um) 

titular e 01 (um) suplente, do Poder Legislativo, do Poder Executivo e da Sociedade Civil 

Organizada, fazendo menção às que estão diretamente ligadas ao setor ora questionado, sendo: 

Associação Comercial e Industrial de Nova Ipixuna (ACINI); Colônia de Pescadores Z58, 

Sindicato dos Produtores Rurais (SINRURAL) e Sindicato dos Trabalhadores Rurais, para 

acompanhar e propor soluções às entidades de conduzirão a implantação desse Mega Projeto. 

Justificativa: Essa Comissão Mista terá papel fundamental na articulação das 

ações e condicionantes que serão desenvolvidas no momento da implantação e por conseqüente 

na efetivação e operação do Projeto.  

Diante do exposto, rogo aos nobres Edis, que apóiem o presente Requerimento.  
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