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Rio de Janeiro, 08 de agosto de 2010.

Senhor Secretário,
Ao ensejo de cumprimentá-lo, venho por meio deste reiterar o
contido no ofício GVCC nº 148/2010, de 05 de maio de 2010, tendo em
vista, que após visita realizada, pela assessoria do meu gabinete, a pedido
dos moradores do entorno do Canal de Marapendi, na Avenida Prefeito
Dulcidio Cardoso, na Barra da Tijuca, no dia 28 de julho, ficou
caracterizado que as demandas apresentadas não foram acolhidas, o que
acarreta insegurança aos moradores, do entorno, assim como solicitar a V.
Exa. a inclusão das solicitações abaixo descritas, que à época não foram
descritas e/ou observadas durante a visita .
01-Recuperação do gradil entre os números 300 e 444 que
enferrujado e com risco de cair;
02-Recuperação do piso em diversos pontos da ciclovia, em
especial junto ao gradil entre os números 300 e 444
03-Reposição de poste próximo ao número 2318;
04-Remoção de uma árvore sustentada por cabos de aço, junto
ao Condomínio Portal da Barra, no início da ciclovia;
05-Reposição de papeleiras;
06- Limpeza do mato acumulado;
07-Recuperação dos postes com placas sinalizadoras
enferrujados na base, sendo que um deles caiu e foi "encostado" junto a
brinquedo infantil;
08-Recuperação dos equipamentos de ginástica;
09-Recuperação da fiação, aparentes, um risco aos transeuntes;
10-Replantio de árvores;
11-Instalação de poste de iluminação, retirado, junto ao
Condomínio Santa Lúcia,
12-Retirada dos entulhos da obra feita em frente ao Condomínio
Santa Lúcia, assim como embutir a tubulação de rede elétrica que ficou
aparente.
Na certeza de encontrar o acolhimento necessário para a
demanda que se apresenta, aproveito a oportunidade para apresentar
protestos de elevada estima e consideração.
Atenciosamente,
Vereador CARLO CAIADO
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