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                               RELATÓRIO DA VISITA DE FISCALIZAÇÃO À PRAIA GRANDE

Angra dos Reis, 10 de maio de 2018.

Em 10 de maio de 2018, a Presidente e o Vice Presidente desse Conselho fizeram uma
fiscalização à Praia Grande, em Angra dos Reis, com o objetivo de averiguar as condições de
acesso da população. Essa praia foi a escolhida em virtude de ser localizada na região central do
município, ser uma das praias mais popular, ou seja, mais frequentada.

Em anexo, seguem fotos sobre as quais pincelamos, abaixo, nossas observações:

a) Falta quebra molas ou redutores de velocidade na via de chegada e de saída da Praia. 

b)  Espaços físicos limitados para parada de carro,  ao ponto de precisar  pará-lo  no ponto de
ônibus. 

c) Grande deslocamente entre a parada do veículo e a faixa de pedestre, faltando piso tátil e sinal
sonoro. 

d) O nível da faixa de pedestre é mais alto do que o nível da calçada.

e) Tanto a rampa, quanto a escada de descida para a areia, são bastante íngrimes. 

f) Falta de corrimão tanto para a rampa, quanto para a escada. 

g) Motocicletas estacionadas na calçada da praia. 

h) Grande quantidade de lodo nas placas de identificação da praia.  

i) Ausência de placas de identificação em escrita Braille.

j)  Calçadas extreitas,  abaixo do nível da rua,  com mato em execesso,  carros estacionados e
postes afixados no meio da passagem. 

l) Não há rampa para acessar o píer, a partir do qual se poderá andar de barco.

m) Não há rampa, nem corrimão, para descer do píer até a embarcação.

n) Tendas e barracas distribuídas em locais de passagem para entrada e saída da praia. 

o) Estacionamento na calçada e na curva, o que prejudica a visualização.

p) Pedestre caminhando na beira da rua em função da calçada ser muito extreita. 

q) Ciclista locomovendo-se pela rua em função da extreiteza da calçada e do excesso de mato na
mesma. 
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