
 
 
 
 
 

 

 GABINETE VEREADOR CARLO CAIADO 
 

OF–GVCC N.º xxx/2009                   Rio de Janeiro, 11 de maio de 2010. 
 

Ilmo Senhor Secretário, 

 

Com este venho solicitar os bons ofícios desta Secretaria, para 

que seja dada a devida atenção em alguns pontos, mencionados abaixo, que 

hoje estão acarretando em enormes transtornos aos moradores da Barra da 

Tijuca e quem por lá trafegam. 

Direciono-lhe essa carta/ofício em nome dos moradores da 

Barra da Tijuca, para busca de soluções aos problemas junto ao poder público 

municipal. 

 

1. Elaboração de projeto de um mergulhão para o cruzamento da Avenida 

Afonso Arinos com Avenida das Américas 

2. Projeto para a saída dos moradores do Jardim Oceânico, em direção a 

Avenida das Américas sentido recreio, tendo em vista o acúmulo 

excessivo de carros no retorno existente na Avenida Armando 

Lombardi. 

3. Projeto para alargamento das áreas de recuo dos retornos na Avenida 

das Américas, pois quando os carros fazem filas duplas, atingem o 

trafego na pista de passagem ( ex: retorno sentido recreio, em frente 

ao Ed. Centro da Barra e retorno sentido Zona Sul em frente ao Centro 

Empresarial Barrashopping ) 

4. Guardas Municipais de transito, operando na Avenida Lúcio Costa nos 

dois sentidos, nos horários de transito ( 7:30 a 9:30 sent. Zona Sul e  

17:30 à 19:00 sent. Recreio ) trecho entre semáforo localizado em 

frente ao hotel Sheraton e o semáforo próximo ao nº3712.  

5. Melhora na sinalização horizontal dos principais cruzamento e vias do 

Jardim Oceânico. 

 

PALÁCIO PEDRO ERNESTO 
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6. Projeto para alargamento da saída da ponte velha, que liga a Estrada 

da Barra à Avenida Armando Lombardi. Hoje ocorre um afunilamento 

na saída desta ponte que acarreta em retenções na Estrada da Barra. 

 

Na certeza de encontrar acolhimento para a demanda que se 

apresenta aproveito para apresentar protestos de elevada estima e 

consideração. 

 

 

 

 

Atenciosamente, 

 
 

Vereador CARLO CAIADO 
                              DEM 

                                    2º vice-presidente 
 
 
 
 
 

 
 
ILMO. SR. PRESIDENTE 
ALEXANDRE SANSÃO 
SMT – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 
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