COMMONWEALTH DE MASSACHUSETTS
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DE MASSACHUSETTS - DIVISÃO DE ESTRADAS
AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA POR WEBINAR, SEMINÁRIO ON-LINE
Arquivo de Projeto No. 608049
Uma Audiência Pública Virtual e ao Vivo sobre Design será realizada no site do MassDOT abaixo para apresentar
o design para as melhorias propostas no corredor da Rota 79/Davol Street em Fall River, MA.
QUANDO: 18h30-20h30, quarta-feira, 27 de outubro de 2021
OBJETIVO: O objetivo desta reunião é proporcionar ao público a oportunidade de conhecer plenamente o projeto
de design para as melhorias propostas no corredor da Rota 79/Davol Street. Todas as visualizações e comentários
enviados em resposta ao seminário serão analisados e considerados o máximo possível.
PROPOSTA: O projeto proposto inclui o desenho e a construção do corredor da Rota 79/Davol Street. A Rota
79 existente está sendo realocada aproximadamente nos alinhamentos atuais da Davol Street no sentido norte e
sul, o que permitirá a criação de parcelas de desenvolvimento ao longo do alinhamento da Rota 79 existente. O
trabalho também inclui mas não se limita ao projeto e à construção de conexões de ruas locais com o corredor,
incluindo Brightman Street, President Avenue, Hathaway Street e Turner Street. O projeto também inclui o
desenho e a construção de uma rede de caminhos e calçadas de uso compartilhado, e novos semáforos. O projeto
também requer o desenho e construção de uma nova estrutura de ponte e muros de contenção, bem como um
novo sistema de drenagem.
Uma passagem (right-of-way) segura é necessária para este projeto. Aquisições em honorários e servidões
permanentes ou temporárias podem ser necessárias. A Commonwealth de Massachusetts é responsável por
adquirir todos os direitos necessários em terras públicas ou privadas. A política do MassDOT em relação às
aquisições de terras será apresentada na audiência.
Para mais informações sobre o projeto, visite: www.mass.gov/route-79-davol-street-corridor-improvements
Questionamentos, declarações escritas e outras exposições a respeito do empreendimento proposto devem ser
enviadas a Carrie E. Lavallee, P.E., Engenheira Chefe Interina, por e-mail para
dot.feedback.highway@state.ma.us ou por US Mail a Suite 6340, 10 Park Plaza, Boston, MA 02116, Attention:
Major Project, Project File No. 608049. As declarações e exposições enviadas para inclusão na transcrição do
seminário on-line para audiência pública devem ser postadas no prazo de dez (10) dias úteis após a publicação do
seminário on-line no site da MassDOT listado abaixo.
Esta audiência é acessível a pessoas com deficiência. O MassDOT oferece acomodações razoáveis e/ou
assistência de idioma gratuitamente, mediante solicitação (incluindo, entre outros, intérpretes na língua de sinais
americana e idiomas diferentes do inglês, legendas abertas ou fechadas para vídeos, dispositivos de escuta
assistida e formatos alternativos de material), conforme disponível. Para assistência em acomodação ou idioma,
entre em contato com o Diretor de Diversidade e Direitos Civis da MassDOT por telefone (857-368-8580), TTD/
TTY (857-266-0603), fax (857-368-0602), ou por e-mail (MassDOT.CivilRights@dot.state.ma.us). As
solicitações devem ser feitas o mais rápido possível antes da reunião e, para mais difícil organização de serviços,
incluindo linguagem de sinais, CART ou tradução ou interpretação de idiomas, as solicitações devem ser feitas
pelo menos dez (10) dias úteis antes do seminário.
Esta Audiência Pública Virtual e ao Vivo sobre Design ou um anúncio de cancelamento aparecerá no endereço:
https://www.mass.gov/massdot-highway-design-public-hearings
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