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#Linha4

Luta pela conclusão da estação Gávea

Zona Sul

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 
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-

na implantação do 
trecho entre Ipanema e 
Barra. Recentemente, 

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 
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) 
suspender o repasse 
de créditos ao con-
sórcio Linha 4 Sul, 
responsável pela cons-
trução, por  suspeitas 
de superfaturamento 

o próprio TCE derrubou 
a liminar, permitindo a 
continuidade da obra.

Caiado reforça cobrança para a revitalização do Jardim de Alah

#Revitalização

Passado mais de um 
ano da entrega das 
obras da Linha 4 do 
metrô, o Parque Jar-
dim de Alah, trecho 
entre a Ponte Nova 
e a Rua Visconde de 
Pìrajá, em Ipanema,  
que serviu de canteiro 
de obras para a linha 
4, está desvitalizado.
Após constatar a situ-
ação do local, o Vere-
ador Carlo Caiado re-
forçou a cobrança dos 

moradores através 
de ofício encami-
nhado à Secretaria de 
Transportes do Go-
verno do Estado pela 
conclusão da revi-
talização da praça.
“Compreendo a 
enorme dificuldade fi-
nanceira por que pas-
sa o Governo, porém, 
desde o início das 
obras de construção da 
linha 4 do metrô, havia 
o compromisso do 

Governo do Estado e 
da Concessionária que 
construiu a nova linha 
metroviária, de pro-
mover a reconstrução 
dos locais onde foram 
instalados os cantei-

ros de obra, um deles 
justamente na praça 
do Jardim de Alah, que 
deve ser devolvido à 
população da forma 
como foi entregue”, 
destacou Caiado.

Audiência Pública na Câmara dos Vereadores

Conclusão das obras deveria ser em 2018

Área está desvitalizada
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#Regulamentado

Lei regulamenta atividade de restaurante na Rua Dias Ferreira

Zona Sul

Preservação do Parque Peter Pan
#AtuaçãoemCopacabana

Autor da Lei Municipal 
que tombou o Parque 
Peter Pan, o Vereador 
Carlo Caiado vem traba-
lhando pela preservação 
desta importante área de 
lazer de Copacabana. 
Atendendo a ofício en-
caminhado por Caiado, 
a Prefeitura realizou, 
no final do ano passa-
do, reforma no Parque, 
tendo em vista a destru-

ição dos brinquedos, 
causado por uma venta-
nia que atingiu o bairro.
Os reparos no Parque 
Peter Pan, em Copaca-
bana, foram iniciados 
hoje pela manhã e em 
breve será reaberto 
à população. Preser-
vado através de lei de 
minha autoria, essa é 
uma das principais áre-
as de lazer da região. 

Proposta torna  de uso público a área 
ocupada pelo 19º BPM (Copacabana)

Com o objetivo de evitar a 
especulação imobiliária e 
atendendo a solicitações 
da população, o Vereador 
Carlo Caiado apresentou 
o Projeto de Lei Comple-
mentar nº 33/2017, que 
dá destinação pública 
ao terreno ocupado pelo 
19º BPM (Copacabana), 
em caso de desativação 
da unidade policial.
Pela proposta, o local 
deverá abrigar insta-
lações única e exclusi-
vas de serviço público 
e/ou áreas de convivên-
cia e lazer para a popu-
lação. Caiado justifica 
que a área ocupada 
pela 19º BPM, localizada 

em frente a estação do 
metrô Siqueira Campos, 
é de extrema importân-
cia urbanística e funcio-
nal para o bairro, já que 
carece de áreas públi-
cas para abrigar equi-
pamentos ou de atendi-
mento à população. 

É de autoria do Vere-
ador Carlo Caiado e 
outros, a Lei Comple-
mentar nº 179/2017, 
que permite a emissão 
de alvará para a ativi-
dade de restaurante na 
Rua Dias Ferreira, no 
Leblon. Embora o local 
seja um polo de gas-
tronomia, tal atividade 
não era legalizada.  
A mudança foi solicita-

da pelos comerciantes 
da região, que queriam 
legalizar os estabe-
lecimentos.“Os tem-
pos mudam e pre-
cisamos acompanhar 
as mudanças e per-
mitir o crescimento 
econômico da cidade, 
adequando a legis-
lação para que a re-
gularização seja efeti-
vada”, destaca Caiado.

Um recanto de espiritualidade em Copacabana
#Preservado

Tradicional ponto de 
oração e meditação, sit-
uado sobre o emboque 
do Túnel Sá Freire Alvim, 
na Rua Barata Ribeiro, 

o Recanto Nossa Se-
nhora das Graças, 
em Copacabana, foi 
reconhecido como lo-
gradouro público da 

Cidade do Rio de Ja-
neiro, através da Lei 
Municipal nº 6069/2016, 
de autoria do Vere-
ador Carlo Caiado.

Lei de Caiado tornou o parque patrimônio histórico da Cidade Área de uso público




