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E m 2013 a AMASCO ajuizou, perante a 4a

Vara de Fazenda Pública, ação civil pública

(processo nº 0337335-21.2013.8.19.0001)

contra o Município, o Secretário Municipal de

Transportes e a CET-Rio, objetivando (1) a retirada

dos estacionamentos terminais das linhas de

ônibus, números 535, 536, 537, 538 e 539, da

Av. Aquarela do Brasil e da passagem existente

sob o antigo Hotel Nacional; (2) a colocação da

sinalização adequada à proibição de estacionar

sobre as calçadas; e (3) aplicação aos infratores

das penalidades previstas pelo CTB (art. 181,

incisos VIII e XVIII); e (3) a condenação dos Réus a

indenizarem os danos causados ao patrimônio

público pelo estacionamento ilegal de veículos

sobre as calçadas e meios-fios (artigo 13 da Lei nº

7.347/85).

O Juízo deferiu a realização de perícia técnica e o

Tribunal de Justiça isentou a AMASCO do
adiantamento dos honorários periciais (com

base na lei 7.347/85, que isenta as associações de
interesse público do adiantamento de custas
processuais, inclusive honorários periciais). A

AMASCO somente será responsável pelo

pagamento caso venha perder a demanda.

O laudo pericial foi inteiramente favorável à

AMASCO, confirmando a inadequação do local

para instalação dos pontos finais, a falta de

sinalização adequada, a desordem urbana e a

ausência de fiscalização.

Diante das impugnações apresentadas pelos Réus

e o pedido da Procuradoria do Município, o Juízo

determinou a complementação da perícia.

Considerando que o perito autor do laudo se

recusou a prestar os esclarecimentos solicitados,

complementando o laudo sem o recebimento

imediato dos honorários, foi nomeado novo

expert que já aceitou o encargo. Estamos

aguardando designação de data para diligência

local pelo novo perito.

Foram inaugurados no 28/05/2016, a nova pista do Elevado das

Bandeiras e os novos túneis de São Conrado e do Joá em direção a

Barra da Tijuca.

Foram inaugurados também dois novos retornos em direção a Barra da

Tijuca e que servem aos moradores de parte da Estrada do Joá, da Estrada

da Canoa e adjacências.

Lembramos que o retorno em frente ao Posto Shell (foto) permanecerá

aberto até a construção do novo retorno, em frente ao Gávea Golfe,

prometido pela Prefeitura, e que no fechamento desta edição estava em

vias de ser licitado.

NOVO ELEVADO... NOVOS TÚNEIS

Enquanto isso, a nova pista do Elevado das

Bandeiras, os novos túneis de São Conrado e Joá e

dois novos retornos na autoestrada Lagoa Barra,

foram inaugurados. Foi inaugurada também a

Estação São Conrado do Metrô com dois acessos,

um que atenderá o Bairro da Rocinha e o outro,

do outro lado da Lagoa- Barra, que atenderá São

Conrado. E com as obras a pleno vapor, segue a

revitalização do Hotel Nacional que deverá estar

funcionando até o final do ano.

Já teve início a construção da ponte ao lado da

CEDAE, que ligará a Av. Niemeyer a Av. Aquarela

do Brasil, visando a melhoria do trânsito da

Niemeyer. Aliás, o projeto de mobilidade interna

enviada à CET-Rio pela Amasco e que está em fase

de análise naquele órgão, deverá melhorar em

muito a circulação interna do Bairro.

Estamos cobrando permanentemente para que o

mesmo seja aprovado o mais rápido possível. E

vamos que vamos!

A Diretoria

ESCLARECIMENTOS E OUTROS

Retorno antigo em funcionamento


