MassDOT Projeto #609387 - District 4 ADA Retrofits at Various Locations
O que está acontecendo?

Uma audiência pública virtual de design ao vivo será iniciada no site do MassDOT abaixo para
apresentar o design para o projeto de Distrito 4 – Adaptações de ADA em vários locais. Em vários
locais nas cidades de Methuen e Woburn, o projeto proposto consiste na construção ou reconstrução
de calçadas de pedestres em concreto de cimento, construção ou reconstrução de calçadas e entradas
de garagem em concreto de cimento e asfalto misturado quente, alterações de drenagem conforme
necessário, remoção e reposição de meio-fio e meio-fio de transição conforme necessário e reparo de
cortes de estrada necessários para realizar o trabalho. A obra também consiste em modificações nos
semáforos existentes e instalação de Sinalizadores Retangulares Rápidos.

Como afetará o público?

A data de início de construção do projeto proposto ainda não foi definida, já que está atualmente em
fase de projeto. Neste momento, estima-se que o projeto seja anunciado no outono de 2023 e a que
construção possa começar já na primavera de 2024.

Quando

Onde

Quarta-feira, 13 de julho de 2022

Confira o link da reunião aqui:

7:00 às 8:00PM [19:00h às 20:00h]

https://www.mass.gov/massdot-highway-design-public-hearings

Esta reunião será transcrita por uma estenógrafa.
Visite www.mass.gov/massdot-highway-design-public-hearings 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 assistência em acomodação ou idioma, entre em contato com o agente de Diversidade e
Direitos Civis do MassDOT por telefone (857) 368-8580, fax (857) 368-0602, relay 7-1-1, ou por
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:
DOTHighwayDesign@dot.state.ma.us Envie quaisquer declarações por escrito sobre o compromisso
proposto para: Carrie A. Lavallee, P.E., Chief Engineer, MassDOT, 10 Park Plaza, Boston, MA 02116
Attention: Highway Design, PROJECT FILE NO. 609387

