COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPROTES - CVT

REQUERIMENTO Nº

, DE 2012

(DA SRA. MARINHA RAUPP)

Requer a realização de um
Fórum de Debates, na Comissão de Viação e
Transportes, para discussão das obras de
pavimentação da BR-429 e da implantação
da Unidade de Polícia Rodoviária Federal,
nesta Rodovia localizada no Estado de
Rondônia.

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 58, II, da Constituição Federal, combinado com os arts. 24,
inciso XIV e art. 255, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro ao
Plenário deste Colegiado, que seja aprovada a realização de um Fórum de debates no
Plenário desta Comissão, para ouvir esclarecimentos, colher subsídios e debater as
principais intervenções no Estado relativas a BR-429, na área de competência da Comissão
de Viação e Transportes, quais sejam:
1) Pavimentação da BR-429,no Vale do Guaporé (RO), que integram os Municípios de
Costa Marques ( na divisa do Brasil/Bolívia), São Francisco do Guaporé,Seringueiras, São
Miguel do Guaporé e Alvorada do Oeste na intercessão da BR-364(Presidente Médici);
2) Implantação de Unidade da Polícia Rodoviária Federal, ao longo da BR-429.
Para tanto, serão convidadas as seguintes autoridades:
1 – Diretor de Infraestrutura Rodoviária do DNIT / Brasília, Senhor Roger da Silva Pêgas;
2 – Coordenador Geral de Construção Rodoviária do DNIT /Brasília, Senhor Eloi Ângelo
Palmas Filho;
3 –Superintendente Regional do DNIT / Rondônia e Acre, Senhor André Reitz do Valle;

4 - Coordenadora Geral de Estudos e Pesquisa do Instituto de Pesquisa Rodoviária –IPR,
Senhora Prepredigna Delmiro Elga Almeida da Silva;
5 - Coordenador da Fundação Ricardo Franco em Rondônia, Senhor Carlos Alberto Braga
Gomes;
6-Presidente da Fundação Ricardo Franco, General Jorge Armando Ribeiro;
7 – Presidente da Associação Rondoniense de Municípios (AROM), Prefeito Laerte Gomes;

8– outras autoridades importantes para o debate.
Gostaríamos que o DNIT convidasse para participar das discussões as empresas
responsáveis pela execução das obras da BR-429.
Importante rodovia do Estado, a BR-429 dá acesso à fronteira com a Bolívia e abrange seis
municípios rondonienses, sendo eles: Presidente Médici, Alvorada do Oeste, São Miguel
do Guaporé, Seringueiras, São Francisco do Guaporé e Costa Marques.
Entretanto, para haver melhora na qualidade de vida da população é preciso obras de
infraestrutura para a acessibilidade às áreas de expansão urbana, tais como: a
pavimentação e a implantação de Unidade da Polícia Rodoviária Federal nesta rodovia.
Vale salientar que os perímetros urbanos de São Miguel do Guaporé e Seringueiras, não
foram pavimentados e estão com graves problemas de atoleiro ao longo desses trechos.
É importante um debate acerca de obras que estão ou não em andamento para contribuir
com a melhora das condições de acessibilidade; transportes; ligação com pólos industriais
de grande porte, proporcionando grande valorização de todo o Estado; desenvolvimento
regional e impacto positivo ao meio ambiente.
Por tudo isso, entendo que seja relevante a realização de um fórum de debates na
Comissão de Viação e Transporte- CVT, para acompanhar e discutir as principais
intervenções no Estado, na área de competência da Comissão de Viação e Transportes, nas
obras da BR-429.

Sala das Comissões, em

de março de 2012

Deputada Marinha Raupp
(PMDB/RO)

