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#EstaçãoGávea
Luta pela conclusão da estação Gávea
Presidente da Frente 
Parlamentar em De-
fesa da Extensão da 
Linha 4 do Metrô, o 
Vereador Carlo Cai-
ado vem cobrando 
junto ao Governo do 
Estado a conclusão 
das obras da Estação 
Gávea, que tinha pre-
visão de ser entregue 
à população em 2018.
Em audiência pública 
na Câmara de Vere-
adores, com o Secre-
tário Municipal de 

ser usados para a ex-
tensão da Linha 4.
Com o projeto pron-
to, a obra da Estação 
Gávea está paralisada 
há quase três anos, 
após uma medida 
cautelar impetrada 
pelo Tribunal de Con-
tas do Estado (TCE) 
que suspende o re-
passe de créditos ao 
consórcio Linha 4 Sul, 
responsável pela cons-
trução, por  suspeitas 
de superfaturamento, 

Transportes, ano pas-
sado, Caiado pediu o 
auxílio da Prefeitura 
na conclusão da obra, 
que é de extrema im-
portância para a Ci-
dade. O Vereador é 
autor de uma emen-
da ao Projeto de Lei, 
aprovado na Câmara 
no final do ano passa-
do, que criou o Fundo 
de Mobilidade Urbana 
e sustentabilidade, 
permitindo que parte 
dos recursos possam 

na implantação do 
trecho entre Ipanema e 
Barra. Recentemente, 
o próprio TCE derrubou 
a liminar, permitindo a 
continuidade da obra.

Luta pela ampliação e melhorias da Clínica da Família Carlos Nery

#Quintino

Atendendo a solici-
tações de moradores 
de Quintino, que fi-
zeram um abaixo-
assinado no bairro, o 
Vereador Carlo Caiado 
vem lutando junto à 
Secretaria Municipal 
de Saúde por melho-
rias e ampliação no 

atendimento da Clíni-
ca da Família Carlos 
Nery da Costa Filho, 
no bairro. Caiado está 
trabalhando para que 
o atendimento seja 
expandido também 
para os moradores 
das ruas Nogueira, 
Columbia, Vital, Os-

#Preservado
Clube Maxwell vira patrimônio histórico e cultural da Cidade

Um dos pontos mais 
tradicionais de Vila Isa-
bel e palco histórico de 
diversão no bairro, a 
sede do Esporte Clube 
Maxwell foi tombada 
como patrimônio históri-
co, social e esportivo da 
Cidade do Rio de Janei-

ro, através da Lei Mu-
nicipal nº 6.219/2017.
Localizado no número 
174 da rua que leva o 
mesmo nome, o clube 
existe desde 1940. Ao 
longo de sua existên-
cia, foi ponto de encon-
tro de inúmeras famílias 

car, Guarani, Araruna 
e Goiás, dentre outras. 
No ofício encaminhado 
à Prefeitura, Caiado 
destaca ainda a ne-
cessidade de melho-
rias na infraestrutura 
da unidade para a-
tender as novas deman-
das de atendimento.

do bairro e adjacências. 
Além da ampla área de 
esporte, o local pos-
sui espaço para lazer 
e dentre as muitas fes-
tas realizadas, já foi 
cenário de ensaios téc-
nicos da E. S. Acadêmi-
cos do Salgueiro.

Obra tinha previsão de 
conclusão em 2018

Ampliação no atendimento

Localizado em Vila Isabel, 
o clube existe desde 1940
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Escola Municipal Friedenreich: quase quatro anos de patrimônio 
educacional da Cidade

#Patrimônio

Busca por solução definitiva para 
a Praia da Macumba
Em audiência na Câ-
mara de Vereadores, 
promovida pelo Vere-
ador Carlo Caiado, com 
a presença de autori-
dades da área de meio 

ambiente, foram discuti-
das soluções definitivas 
para a preservação da 
areia e do calçadão 
contendo o avanço 
do mar na orla.

Conheça algumas das sugestões apresentadas pelo Caiado e de técnicos durante a audiência 
que contou com a presença do Secretário Municipal de Conservação e Meio Ambiente.

#PraiaDaMacumba

   Construção de um guia-corrente (chamado também de molhe de pedras ou quebra-mar) na foz do 
Canal de Sernambetiba.
   Construção de um recife artificial multifuncional (RAM).
   Recuperação da vegetação de restinga na orla da Praia da Macumba.
   Implantação de um sistema de alerta por meio de boias oceanográficas (Lei aprovada na Câmara Mu-
nicipal do Rio de Janeiro, de autoria do Vereador Carlo Caiado).
   Apresentação de Indicação Legislativa ao Prefeito, solicitando a publicação de um Procedimento de 
Manifestação de Interesse (PMI), para a construção de um guia corrente na foz do Canal de Sernam-
betiba, conhecido como Canal do Rio Morto. A medida permitiria a revitalização do canal através de 
parceria público-privado. 

O ano de 2017 foi 
marcado também pe-
los quatro anos da 
aprovação da Lei Mu-
nicipal nº 5.638/2013, 
de autoria do Vereador 
Carlo Caiado e outros, 
que tornou a Escola 
Municipal Friedenreich, 
no Complexo do Ma-
racanã, na Zona Norte, 
patrimônio histórico e 
educacional da cidade.
A escola, que possui 
a quarta melhor clas-
sificação da Cidade do 
Rio e a sétima do es-
tado, corria o risco de 
ser demolida para dar 

em passar pela porta 
da escola e vê-la in-
tacta. A cobrança junto 
à Secretaria Munici-
pal de Educação por 

lugar à construção de 
um estacionamento 
do estádio do Marac-
anã. Após uma onda 
de protestos contrári-
os à demolição e a 
interferência da Câ-
mara de Vereadores, 
foi aprovada a lei que 
impediu a demolição 
da unidade de ensino, 
em novembro de 2013. 
“Foi uma luta grati-
ficante, pois acredito 
que devemos sempre 
criar mais escolas e 
não demolir as que te-
mos. Já se passaram 
quatro anos e fico feliz 

melhorias na unidade 
tem sido constante. O 
importante é preser-
var nossas escolas”, 
destacou Caiado.

Obra tinha previsão de 
conclusão em 2018

Com moradores, Caiado acompanhou a situação na 
Praia da Macumba

Escola foi preservada por iniciativa de Caiado




