REQUERIMENTO
(Do Sr. Valdir Colatto)

Requer o envio de Indicação ao
Poder Executivo, sugerindo a inclusão, no
Programa de Aceleração do Crescimento,
de recursos para recuperação do pavimento
asfáltico da BR-158, em toda a sua
extensão, no Estado de Santa Catarina.

Senhor Presidente:

Nos termos do art. 113, inciso I e § 1º, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a V. Exª. seja encaminhada ao
Poder Executivo a Indicação anexa, sugerindo a adoção de providências junto
à Casa Civil da Presidência da República para a inclusão, no Programa de
Aceleração de Crescimento, de recursos para recuperação do pavimento
asfáltico da BR-158, em toda a sua extensão, no Estado de Santa Catarina.

Sala das Sessões, em
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INDICAÇÃO No

, DE 2007

(Do Sr. Valdir Colatto)

Sugere
alocação
de
recursos
financeiros, provenientes do Programa de
Aceleração do Crescimento, para a
recuperação do pavimento asfáltico da BR158, no Estado de Santa Catarina.

Excelentíssima Senhora Ministra-Chefe da Casa Civil:

O transporte rodoviário no Brasil é responsável pelo
deslocamento de mais de 60% das cargas e por mais de 90% dos passageiros,
porém as rodovias no País têm sofrido um processo de deterioração
assustador, o qual se deve à redução gradativa dos recursos financeiros que
para elas poderiam ser alocados. Por esse motivo, a malha rodoviária nacional,
como um todo, encontra-se em condições deficientes, e sem oferecer a
necessária segurança para o tráfego.
O precário estado da superfície e da estrutura dos
pavimentos tem revelado, nos últimos anos, um diagnóstico preocupante.
Quanto maior a deterioração da rede, maior é o consumo de combustível,
maior é o custo operacional dos veículos, maior é o número de acidentes com
ou sem vítimas fatais, e maior é o tempo de viagem dos motoristas. As
estradas dependem de dotações orçamentárias do Governo Federal
destinadas à sua manutenção, conservação e recuperação, para, assim,
garantir a fluidez e a segurança do tráfego de veículos de passageiros e de
cargas.
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O desenvolvimento das atividades produtivas geradoras
de riquezas para o País depende, fundamentalmente, da eficácia e da
eficiência do transporte de cargas que se realiza, em grande parte, pelas
estradas de rodagem federais, estaduais e municipais. O transporte de cargas
é fundamental para o fortalecimento das indústrias de transformação e para a
agroindústria, que dependem da sua capacidade de oferecer preços e prazos
competitivos.
A
BR-158,
importante
rodovia
que
corta,
longitudinalmente, a parte oeste do Estado de Santa Catarina, encontra-se,
atualmente, em precárias condições de tráfego com diversos itens negativos a
serem eliminados. Essa estrada serve a uma região fundamental para a
atividade agropecuária catarinense e não pode deixar de ser restaurada. As
possibilidades de recuperação imediata de toda a extensão da BR-158 surgem,
agora, com a sua necessária inclusão no Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC).
Solicitamos, então, a Vossa Excelência se digne
promover urgentemente as medidas necessárias para a liberação dos recursos
a serem encaminhados ao Ministério dos Transportes, destinados a
pavimentação asfáltica da BR-158 no Estado de Santa Catarina.
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