ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
GABINETE DO SECRETÁRIO

Ofício nº 1598/2021

Florianópolis, 08 de junho de 2021.

Referência: OF/FETRANCESC/Nº 14/FTSC/2021.

Assunto: Referente a revitalização da Rodovia Estadual SC-163.

Prezado Senhor,

Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste informar que o referido trecho
estava em processo de federalização, motivo pelo qual não recebeu trabalhos de conserva rodoviária
ou restauração. Neste sentido, tendo chegado ao conhecimento da Secretaria de Estado da
Infraestrutura e Mobilidade em fevereiro de 2021, que não seria dado prosseguimento ao processo
de federalização, de pronto a Secretaria passou a iniciar trabalhos de conserva rodoviária e
manutenção, os quais encontram-se em andamento. Além disso, a Secretaria iniciou processo para
contratação de projeto com a finalidade de restaurar o referido trecho. Por fim, a fim de que
possamos dar maior celeridade no trâmite para execução do obra de restauração da Rodovia
Federal BR 163, estamos em tratativas com a bancada do Oeste e a AMEOSC para que possamos
obter mais rapidamente o projeto e assim iniciar a licitação da obra.
Sem mais para o momento, reiteramos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

THIAGO AUGUSTO VIEIRA
Secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade

Ao Senhor
ARI RABIOLLI
Presidente da FETRANCESC
Federação das Empresas de Transporte de Carga e Logística no Estado de Santa Catarina
Florianópolis - SC
Rua Tenente Silveira, 162 – 10º andar – Centro – Florianópolis/SC – CEP 88010-300
PABX (48) 3664-2000 – gabs@sie.sc.gov.br – CNPJ 82.951.344/0001-40 – setor SIE/GABS
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