
Item Pleito Local Situação Considerações da ABM

1 Baias/ Recuo Rua Jorn. H. Cordeiro Realizado 60% do 
serviço. Aguardando 
término.

Paralisada desde 10/08/2016. 
Falta conclusão, o que traz dificul-
dades de fluidez no trânsito.

2 Segurança primá-
ria - Iluminação

Bosque Marapen-
di - Espaço Verde 
e Cachorródromo

Iluminação pen-
dente. Projeto a 
cargo da Rioluz. 
Entrega na primei-
ra semana de abril. 
Execução de valas 
e caixas de concre-
to a cargo da ABM.

O projeto já existe, porém falta 
implantá-lo e nisso está incluída a 
ligação da parte elétrica partindo 
da Av. Pref. Dulcídio Cardoso e 
Rua Sylvio Pinto. A ABM fará as 
valas e parte das obras civis.

3 Ciclovias Av. Pref. Dulcídio 
Cardoso

Necessária a manuten-
ção ao longo de toda 
a ciclovia, incluindo a 
pintura da pista e da 
marcação de metra-
gem. Aprovado pela 
Prefeitura. Aguardando 
programação.

A ABM fez diversas solicitações sem su-
cesso. Há riscos de acidentes com que-
das comprovadas (desníveis, pintura,
gradil com
corrosão após 
o número
400 sentido 
Downtown).

4 Sinalização: dispo-
sitivos para evitar 
contramão

Av. Pref. Dulcídio 
Cardoso e Av. 
Afonso Arinos

Instalação de taxões 
aprovada pela CET- 
Rio e executada em 
regime de parceria.

Os taxões foram instalados, porém 
muitos motoristas continuam co-
metendo tal infração colocando em 
risco os pedestres de atropelamentos.

5 Ordem Pública - 
Paradas de ônibus

Entorno da ABM Instalar abrigos e 
bancos nas paradas 
de ônibus da ABM. 
Viabilidade técnica 
de execução em 
estudo pela Prefei-
tura, conforme pos-
turas municipais.

Aguardando análise do pedido que ob-
jetiva conforto e segurança aos usuários 
do sistema de transporte da ABM.

6 Segurança Av. Evandro L.  e Silva Travessia de pedestre 
dificultada devido 
ao fluxo de veículos 
em alta velocidade. É 
preciso projetar-se na 
avenida e correr.

Solicita-se a instalação de dispositivo 
de segurança (lombada elevada- 
speed table + faixa) - local de alto ris-
co e grande fluxo de pessoas (Entra-
da e saída do Barra Prime Offices)
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7 Travessia elevada 
(speed table)

Em frente à sede 
do Canal (Av. 
Dulcídio Cardoso)

Projeto concluído. 
Aguardando
programação.

A ABM solicita esta
execução há 6 anos.

8  Calçadas Entrada do Bos-
que Marapendi

Reparar a calçada, 
que está quebrada 
(trecho de aproxi-
mados 50 metros).

A ABM já pediu autorização para re-
alizar o conserto/ reparo e já ofereceu 
material, mas não foi aprovado pela 
Secretaria e nem executado (pedido 
em janeiro de 2017).

9 Sinalização: “olho 
de gato”

Bifurcação (ilha 
divisória) na Av. 
Afonso Arinos, 
logo após a Ponte 
Lúcio Costa

Instalação de dispo-
sitivos “olho de gato”.

O objetivo é fornecer segurança física. 
Diversos motoristas já se acidentaram 
no canteiro (ilha).

10 Vias da Barra Retorno na Av. 
das Américas em 
frente ao Città  
América.

Correção da 
entrada da Av. das 
Américas em frente 
ao Città: há distor-
ção na divisória/ 
canteiro.

Esse pleito já foi enviado à CET-Rio 
- Unidade Barra. Visa melhorar a 
fluidez do trânsito, pois aumentará a 
largura da pista e a capacidade para 
2 veículos (Eng. Cláudio - CET- Rio 
Barra conhece o assunto).

11 Ordem Urbana Rua Jornalista 
Henrique Cor-
deiro

Choque de ordem 
para organizar o 
estacionamento 
dos comércios lo-
cais (van de pastel, 
feira etc.).

Já foi feita a solicitação através do 1746. 
Atualmente, são comércios importan-
tes para os moradores da ABM, porém 
é preciso ordenar o estacionamento. 
Sugestão: exigir cumprimento do esta-
cionamento nas baias específicas.

12 Segurança pri-
mária: acesso de 
pedestres

Passagem de 
pedestres da Rua 
Jorn. Henrique 
Cordeiro para a 
Av. das Américas

Passagem subter-
rânea para atender 
grande demanda e 
dar segurança aos 
pedestres.

A ABM, junto com outras associações, 
solicitou passagem subterrânea (mer-
gulhão). Aguardando execução há 5 
anos.
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13 Segurança primá-
ria: podas

Av. Pref. Dulcídio 
Cardoso e Av. A. 
A. Melo Franco

Podas de árvores Concluídas nas ruas Jorn. Henrique 
Cordeiro e Sylvio Pinto. Falta a exe-
cução na Av. Pref. Dulcídio Cardoso e 
Av. Afonso Arinos de Melo Franco.
Item de segurança primária, pois obs-
trui a iluminação.

14 Sinalização: lom-
badas

Av. Pref. Dulcídio 
Cardoso 

Pintura das lombadas 
desde o Riviera até o 
Parque das Rosas

Aguardando atendimento para propor-
cionar segurança à mobilidade urbana. 

15 Meio ambiente Canal de Marapendi Limpeza e dragagem Solicitado, sempre, pela ABM, mas 
sem sucesso.

16 Segurança Av. das Américas Desobstrução 
das calçadas por 
parte das lojas de 
automóveis que 
ocupam o espaço 
obrigando pedestres 
a andarem nas ruas. 

Solicitado diretamente ao sec. da 
Seconserma, Rubens Teixeira em 28 de 
junho durante reunião na ABM. Ainda 
aguardando resposta e atendimento.

17 Saúde pública Av. Pref. D. Cardoso Atualmente, há cerca de 
20 carros abandonados 
ao longo do Canal de 
Marapendi, sendo 
um transtorno para 
pedestres e motoristas, 
além de depósito para 
insetos, principalmente 
mosquito da dengue. 

Aguardando atendimento. 
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18 Reparos urgentes 
nas calçadas

Av. Afonso 
Arinos de Melo 
Franco x Av. das 
Américas (em 
frente à Praça 
Pimentinha

Pisos e guias que-
bradas colocando 
os pedestres em 
risco. Esta passa-
gem é extrema-
mente importante 
para todos os asso-
ciados da ABM.

A ABM foi comunicada da ocorrência 
de acidentes graves no local. 

19 Árvores caídas Canal de Mara-
pendi

Após as chuvas, a 
limpeza se tornou 
urgente. 

É preciso limpar os estragos feitos pela 
chuva. 
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Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 2017
Ao superintendente da Barra da Tijuca e Recreio
Sr. Azaury Alencastro Jr.

Ref.: Pleitos da Associação Bosque Marapendi

Prezado Azaury,

Sou presidente da Associação de Condomínios Residenciais Bosque Marapendi (ABM), uma institui-
ção constituída por 22 condomínios residenciais na Barra da Tijuca, que agrega outros três além do po-
lígono que demarca a área para, também, fazerem parte do sistema comunitário de transporte. São 5824 
unidades habitacionais, com cerca de 20.000 associados vivendo em uma área delimitada pelas avenidas 
Afonso Arinos de Melo Franco e Prefeito Dulcídio Cardoso, e pela Rua Jornalista Henrique Cordeiro.

Através desta correspondência, venho mui respeitosamente solicitar seu urgente apoio aos pleitos 
da nossa comunidade. São 19 demandas, algumas perseguidas há alguns anos, que pedem nossa 
atenção. Sabemos das dificuldades da Prefeitura neste momento, mas tenha certeza de que a ABM 
vai se empenhar para ajudar como puder ou como lhe for autorizada; buscamos parceria e união. 

Cabe também, nesta ocasião, convidá-lo, assim como a sua equipe, para visitar nossa associação onde 
poderá conhecer as referidas demandas.

Desejando sucesso em seu trabalho frente a essa Superintendência, antecipadamente, agradeço a sua 
atenção e recepção.

Atenciosamente,

_________________________
Ricardo Magalhães
Presidente

Associação de Condomínios 
Residenciais Bosque Marapendi


