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Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 2016 

 
À Subprefeitura da Barra e Jacarepaguá 
 
Ao Sr. Subprefeito Alex Costa                                                                       
 

Na reunião da AMAF em 24/01 recebemos dos moradores da Rua Francisca Sales um pedido de 

ajuda no sentido de interceder junto ao subprefeito, para resolver de vez um problema que se arrasta 

há bastante tempo e que mesmo após ter feito reclamações em diversas oportunidades, como a de 

novembro de 2015 (cópia em anexo da reclamação feita pelo 1746), nenhuma ação foi executada a 

fim de desobstruir as galerias existentes no trecho da bacia dos Nºs 484 ao 640, evitando assim as 

constantes enchentes nessa área do bairro.  

O órgão da Prefeitura responsável pela conservação afirma, através do documento anexo e por 

outras manifestações, inclusive verbais, que não tem condições técnicas de resolver o problema 

devido à grande quantidade de areia contida dentro das galerias. 

O Sr. Afonso, Gerente de Conservação e Obras de Jacarepaguá, informou que há necessidade de 

executar obras para solucionar esse problema.  

A Rio Águas, responsável pelas obras de drenagem das galerias que não funcionam, tem condições 

de colocar a rua no programa de manutenção preventiva podendo assim solucionar 

provisoriamente, esse problema enquanto não se executar corretamente a obra de drenagem 

corrigindo os níveis das galerias pluviais no trecho supracitado. 

 

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

atenciosamente,  

 

Guilherme Teixeira Azeredo Martins – Presidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tel contato: 
981024414 – Guilherme (Presidente) 
997535609 – Jorge (Vice Presidente) 
981411302 – Juan (Diretor)  
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Consulta de Solicitações 

 

Número do protocolo 

 

RIO-11022480-3 - 05/11/2015 
Em andamento 

 

 

 

Solicitação 

Drenagem - Pendente  Saiba mais 

Descrição: 
 

Cidadão desobstrução de galerias pluviais. 

 

Andamento: 
 

Pendente em 05/11/2015 - JUSTIFICATIVA: Trata-se 
de assoriamento de galeria retangular de aguas 
pluviais em obra executada pelo O/CGO. Estamos 

enviando e-mail para O/CGO 

 

Motivo/Justificativa: 
 

Dependente de ação de terceiros 
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