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OFICIO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA Nº 043/2019
Barra Velha, 23 de abril de 2019.

André Giavina Bianchi
Diretor Superintendente
Autopista Litoral Sul
JOINVILLE-SC

Prezado Senhor,

Com os nossos cordiais cumprimentos, vimos encarecer a sua atenção e deferência ao
pleito ao seguir, manifestado em Plenário pelo Vereador Dr. Jorge Borghetti, na Sessão Ordinária do dia
16.04.2019:

"Requer seja oficiado à concessionária Autopista Litoral Sul, que execute as obras
complementares nas vias marginais à BR-101, sentido Sul e Norte, com a implantação de
ciclovias e calçadas para pedestres em toda a sua extensão , permitindo maior segurança de
locomoção aos ciclistas e pedestres que diariamente utilizam as citadas vias, expondo-se
atualmente a riscos de acidentes. Igualmente, que seja dada a continuidade da via marginal
sentido Sul/Norte, a partir do P.A. (Pronto Atendimento) 24 horas, bem como seja instalada a
tubulação para escoamento das águas pluviais, de modo a sanar em definitivo o problema das
enchentes que assolam o nosso Municipio a cada chuva mais intensa, causando transtornos e
prejuízos à nossa população"

Nesse sentido, esperamos contar com a sua elevada compreensão e sensibilidade,
correspondendo aos anseios da população do nosso Município.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura
de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado em:
www.camarabarravelha.sc.gov.br/doc
pelo código 21190429
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