OFÍCIO Nº 03/2021 FESC
Vitória/ES, 01 de fevereiro de 2021.
Prefeitura Municipal de Serra
ASSUNTO: Campeonato Estadual de Ciclismo de Estrada
Prezado Senhor,
A Federação Espírito Santense de Ciclismo – FESC, filiada à CBC – Confederação Brasileira de Ciclismo,
entidade privada sem fins lucrativos, pessoa jurídica, inscrita sob o CNPJ sob nº 39.381.470/0001-88, neste
ato representada por seu Presidente – Marcos Paulo Silva Duarte.
CONSIDERANDO a necessidade da realização do Campeonato Estadual de Ciclismo de Estrada– Etapas de
Contra Relógio Individual e Resistência no dia 13 de março de 2021 de 14:30 ás 17 horas, e no dia 14 de
março com evento previsto a acontecer de 7h até as 15h na Avenida Audifax Barcelos, solicitamos
autorização para uso da via e também apoio logístico da Guarda Municipal da Serra na interdição da
mesma e desvio do trânsito.
Aproveitamos para solicitar apoio ainda dos seguintes itens:
- 04 banheiros químicos;
- 02 tendas 6x6 metros ou similar.
Na oportunidade, informamos
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Segue também abaixo informações complementares:
1 - Apólice de seguro para os participantes;
A Federação realiza contratação de seguro aos participantes e equipe de trabalho do evento.
Assim como contratação de Ambulância.
2 - Cones para os bloqueios (trevo de S. Dourada e curva da morte, na Av. Audifax).
A Federação irá disponibilizar para interdição da via 60 cones.
3 - Faixas de aviso que a Av. estará interditada nos dias e horários solicitados. Uma faixa na entrada em
S. Domingos e outra no trevo de S. Dourada;
Serão instaladas as faixas de acordo com o solicitado.
4 - Publicação do edital de interdições.
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Solicitamos apoio para publicação desse edital no diário oficial da Prefeitura. Vamos divulgar amplamente
nas redes sociais da Federação.
5 - Staff com pessoas para dar suporte nos pontos de bloqueio.
Cordialmente,

Marcos Paulo Silva Duarte
Presidente da Federação Espirito Santense de Ciclismo
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