REQUERIMENTO
(Do Sr. Waldenor Pereira)

Sugere a construção de viadutos nas interseções
do anel rodoviário, BR 116, em Vitória da
Conquista – Bahia.

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, em anexo, sugerindo a construção de viadutos nas interseções do anel
rodoviário, BR 116, no município de Vitória da Conquista no Estado da Bahia.

Sala das Sessões, em

de

de 2011.

Deputado WALDENOR PEREIRA
PT/BA

INDICAÇÃO Nº

, DE 2011

(Do Sr. Waldenor Pereira)

Sugere a construção de viadutos nas
interseções do anel rodoviário, BR 116, em
Vitoria da Conquista – Bahia.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado dos Transportes:

Com o crescimento das cidades e consequentemente da frota de veículos
que vem ocorrendo anualmente em todo Brasil, é possível notar que os acidentes
de trânsito assumem números consideráveis, sendo uma das principais causas de
morte no país e no mundo.
O Município de Vitória da Conquista em convênio com o Ministério dos
Transportes e o DNIT executou e concluiu em 2006 as obras de duplicação e
melhoria da travessia urbana, ampliando sua capacidade de tráfego através de um
traçado similar ao de uma avenida arterial com controle de tráfego nas
interseções, canteiro central urbanizado e com acessibilidade, o que fez com que
o tráfego de longa distância utilizasse o anel de contorno rodoviário, reduzindo a
o índice de acidentes naquela travessia que já foi conhecida como Travessia da
Morte.
O processo de crescimento urbano na cidade de Vitória da Conquista
significa a priori, visualizar o dinamismo da sua urbanização, o seu crescimento
demográfico e sua localização privilegiada como centro regional e pólo de
comércio, educação e serviços de saúde.
Este aquecimento aliado ao desenvolvimento urbano fez com que a cidade
se espraiasse, ocupando os vazios urbanos existentes e se aproximando da área
limítrofe do anel de contorno rodoviário, agravando significativamente os
conflitos e riscos de tráfego já existentes nas interseções com o anel de contorno
rodoviário (BR 116).
Informações da Policia Rodoviária Federal demonstram claramente que as
interseções rodoviárias do anel contorno de Vitória da Conquista tem alta
incidência de acidentes de trânsito, consideradas um risco à sociedade, também
interferem notavelmente na fluidez do tráfego.

Os prejuízos materiais causados pelos acidentes rodoviários são
incalculáveis. Evidentemente que as principais perdas estão relacionadas às
vítimas humanas, principalmente às fatais, mas essas, infelizmente, não podem
ser recuperadas, não sendo possível medir a extensão desse dano.
Assim, medidas podem e devem ser tomadas, que permitam a mudança do
quadro atual pela melhoria do trânsito nas interseções da área urbana de Vitória
da Conquista com a BR 116, evitando o número de vítimas graves, fatais e os
danos materiais é de suma importância para o aumento de qualidade de vida da
população, assim como a redução de custos econômicos e a melhoria do tráfego
urbano.
A população do município anseia por medidas eficazes e urgentes na
implantação de obras para solução definitiva deste grave problema. As
interseções críticas consideradas de alto risco a sociedade, estão localizadas no
eixo sul da cidade, cruzamento da BA 415 (Prolongamento da Av. Juracy
Magalhães) e no eixo Leste, cruzamento com a BA 265 (V. Conquista / Barra do
Choça).

Sala das Sessões, em

de

de 2011.

Deputado WALDENOR PEREIRA
PT/BA

