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À 
SUBPREFEITURA DA BARRA E JACAREPGUÁ DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 
 
Ao Sr. Subprefeito Alex Costa 
 
   Rio de Janeiro, 11 de janeiro de 2016 
 
 

Segue a relação dos 12 assuntos que a comunidade da Freguesia, através da AMAF, vem cobrando 

do Prefeito Eduardo Paes, do ex Subprefeito Tiago Mohamed e de V. S.ª e que foram divulgados 

diariamente no site da AMAF desde o dia 10/12/2015. 

Enviamos em 26/11 a carta a V. S.ª. pedindo uma reunião e via mensagem pela rede social, nos 

prometeu realizar o encontro para avaliar as pendências que conforme combinado acontece nesta 

data. 

1- Limpeza do Rio Sangradouro (http://www.amafreguesia.org/alex-costa-e-a-limpeza-do-rio-

sangradouro-fica-para-quando-1-de-12/) 

2- Criar opções de estacionamento usando parte das calçadas largas. 

(http://www.amafreguesia.org/alex-costa-e-o-estacionamento-na-freguesia-fica-para-quando-2-

de-12/) 

3- Coberturas e bancos nos pontos de ónibus da Freguesia (http://www.amafreguesia.org/alex-

costa-e-as-coberturas-e-bancos-nos-pontos-de-onibus-da-freguesia-ficam-para-quando-3-de-

12/) 

4- Mobilidade e Transporte. Proposta da CET Rio feita em 2013 (http://www.amafreguesia.org/alex-

costa-e-a-mobilidade-e-transporte-na-freguesia-ficam-para-quando-4-de-12/) 

5- Ocupação ilegal das calçadas. (http://www.amafreguesia.org/alex-costa-e-o-choque-de-ordem-

para-acabar-com-a-ocupacao-ilegal-das-calcadas-na-freguesia-fica-para-quando-5-de-12/) 

6- Medida compensatória. O Prefeito solicitou que o Subprefeito acompanhe a aplicação das medidas 

compensatórias no reflorestamento e aplicação de verbas que as construtoras são obrigadas a 

aplicar no bairro e não fora dele. (Item 6 do documento ao Prefeito: 

(http://www.amafreguesia.org/alex-costa-e-as-medidas-compensatorios-na-arborizacao-da-

freguesia-como-ficam-6-de-12/) 

7- Bosque da Freguesia e a possibilidade e perder 200 mil metros quadrados pela não 

desapropriação. (item 2 do documento ao Prefeito: (http://www.amafreguesia.org/alex-costa-e-os-

200-mil-metros-quadrados-do-bosque-que-podemos-perder-como-ficam-7-de-12/) 

8- Estrada marginal do Rio Sangradouro (http://www.amafreguesia.org/alex-costa-e-a-estrada-do-

rio-sangradouro-como-fica-8-de-12/) 
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9- Área de lazer às margens do Rio Sangradouro. (http://www.amafreguesia.org/alex-costa-e-a-

nossa-area-de-lazer-as-margens-do-rio-sangradouro-como-fica-9-de-12/) 

10- Projeto Rio Cidade Freguesia (2004/2009) inacabado. (http://www.amafreguesia.org/o-leblon-

de-jacarepagua-e-o-projeto-rio-cidade-na-freguesia-mais-uma-obra-inacabada-e-com-recursos-

publicos-perdidos/) 

11- Criação de Centro Cultural. (http://www.amafreguesia.org/nota-sobre-destruicao-do-casarao-

do-bananal/) 

12- PEU e AEIA (http://www.amafreguesia.org/prefeitura-cria-sitio-de-relevante-interesse-

ambiental-epaisagistico-da-freguesia/) 

Dois novos assuntos estão na pauta da nossa reunião de hoje e são relativos à Feira Orgânica da 

Freguesia: 

- Uma ponto de luz e 

- Autorização para estacionar os veículos destinados ao transporte do material a ser usado  na feira e 

posterior retirada. 

Sem mais e na espera de ver atendidos os pedidos da comunidade da Freguesia, despeço-me 

atenciosamente, 

 

 

Guilherme Teixeira Azeredo Martins - Presidente 
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