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Prefeitos se mobilizam sobre indenizações às famílias
atingidas pelas obras na BR 163
Lideranças querem presença do Dnit para esclarecer as 600 desapropriações e indenizações de terra
Guaraciaba
prefeito de Guaraciaba, Roque Meneghini, enviou, no ﬁnal desta
semana, um ofício ao
Supervisor da Regional de
Infraestrutura de Transportes do Departamento
Nacional de Infraestrutura e Transporte (DNIT), de
Florianópolis, João José
dos Santos e ao Supervisor
da Regional de Infraestrutura de Transportes do

O

Departamento Nacional
de Infraestrutura e Transporte (DNIT), de Chapecó,
José Eleutério de Araújo,
solicitando a presença dos
dois no Encontro Regional
de mobilização dos moradores atingidos pela revitalização da BR 163, entre
São Miguel do Oeste e Dionísio Cerqueira.
O encontro deve reunir
moradores, prefeitos e
autoridades de todos os

municípios cortados pelas
obras e será na comunidade de linha Guataparema,
na sexta-feira (9), a partir
das 19h. Na oportunidade
será discutida a desapropriação de terras e indenização dos proprietários de
terras atingidas pelas
obras. "As obras são de
extrema importância, mas
precisamos agilizar o processo para que as famílias
atingidas sejam ressarci-

das de forma eﬁciente, digna e ágil", ressaltou o prefeito.
A revitalização prevê a
recuperação da via, duplicações, viadutos, retornos
e outras melhorias que
visem mais segurança e ﬂuidez no trânsito.
Obra
Serão mais de 60 km
de estrada (São Miguel do
Oeste a Dionísio Cerqueira) que estão sendo modi-

ﬁcados, ampliados e
melhorados. A obra contempla a restauração do
pavimento, além da construção de 23 quilômetros
de terceira pista, 28 quilômetros de vias marginais,
quatro viadutos, dez rotatórias, quatro interseções
de dois níveis, 56 recuos
para parada de ônibus,
além de outras melhorias
que darão mais ﬂuidez ao
tráfego e segurança aos

usuários.
O Prefeito de Guaraciaba, Roque Luiz Meneghini aﬁrma que em nenhum
momento estão se colocando contra a revitalização, ao contrário, é uma
obra de suma importância
para a região, mas é preciso dar respostas às famílias que perderam parte de
suas terras, visto que as
máquinas já estão trabalhando.

Prefeitura reivindica alterações no projeto de
revitalização da BR 163 no DNIT
São Miguel do Oeste
pós ouvir os pedidos
da comunidade e receber abaixo-assinado,
moções e indicações, o prefeito João valar e o presidente da Câmara de Vereadores, Valnir Scharnoski,
emitiram documento ao
DNIT solicitando alterações no projeto original de
revitalização da BR 163, o
qual entregaram ao supervisor regional do DNITChapecó, José Eleutério
Araújo.

A

Nesta semana, durante
encontro com o superintendente do DNIT/SC,
João José dos Santos, e
engenheiro Alisson de
Almeida, o prefeito João
Valar e o deputado Mauro
De Nadal reforçaram os
pedidos oﬁcializados, no
sentido de garantir mais
segurança aos moradores
próximos à rodovia federal, que cruza a cidade, na
Rua Willy Barth.
Além disso, Valar solicitou que sejam revistos

especialmente a construção de trevos e ampliações
de pistas, onde os agricultores tem suas propriedades e residências construídas. Pediu ainda, a instalação de bocas de lobo e tubulação, execução de passeios públicos, acostamento,
refúgios e abrigos de passageiros e sistema seguro
de travessia de pedestres.
João José sinalizou
positivamente que o projeto poderá ser modiﬁcado
em alguns pontos, mas

que tudo passará por análise dos técnicos e dos engenheiros responsáveis.
Na mesma oportunidade, o prefeito entregou
solicitação para que seja
doado o asfalto (material
fresado de CBUQ) retirado nas obras de recuperação da BR 163, no sentido
de que o mesmo seja cedido à municipalidade para
utilização em diversas
ruas da cidade e estradas
do interior, onde não existe pavimentação.
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Mudanças do projeto são para garantir segurança
dos moradores próximos a rodovia

