Audiência Pública de Design

Corredor da Rota 79/Davol Street, Fall River
O que está acontencendo?
O objetivo desta audiência é fornecer ao público a oportunidade de se familiarizar totalmente com os
design de contrução das propostas de Melhorias do Corredor na Rota 79/Davol Street. Todas as opiniões
e comentários enviados em resposta à audiência serão analisados e considerados na medida do
possível.

Como isso afetará você?
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 a 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.

Quando
Wednesday, October 27, 2021 at 6:30 - 8:30 pm

Informações e Login da Audiência
Pública Virtual
https://www.mass.gov/massdot-highwaydesign-public-hearings

Visite www.mass.gov/route-79-davol-street-corridor-improvements para mais informações.

Esta audiência é acessível a pessoas com deficiência e com proficiência limitada em inglês. O MassDOT oferece
acomodações razoáveis e/ou assistência de idioma gratuitamente, mediante solicitação, conforme disponível. Para solicitar acomodação
ou assistência com idioma, entre em contato com o Diretor de Diversidade e Direitos Civis do MassDOT pelo telefone [857-368-8580],
relay 7-1-1 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 dias úteis antes do seminário.
Questionamentos a respeito do empreendimento proposto devem ser enviadas por e-mail para: dotfeedbackhighway@dot.state.ma.us
Envie quaisquer declarações por escrito sobre o compromisso proposto para Carrie E. Lavallee, P.E., Engenheiro Chefe, MassDOT,
10 Park Plaza, Boston, MA 02216, Attention: Major Projects, PROJECT FILE NO. [608049]

