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Prefeitura lança “Legadômetro” para avaliar impacto
na cidade dos projetos para a Copa e Olimpíadas

Prefeito também fez balanço das ações em andamento e anunciou as

prioridades para o primeiro semestre de 2011

08/10/2010 15:16:00

O prefeito Eduardo Paes anunciou nesta sexta-feira,
dia 8, no Palácio da Cidade, a criação da Comissão
de Avaliação dos Projetos de Legado Urbano e
lançou o "Legadômetro", ferramenta que vai medir
o impacto para a cidade dos projetos relacionados à
Copa de 2014 e aos Jogos Olímpicos de 2016.

A Comissão será formada por representantes
das secretarias municipais envolvidas diretamente
com a realização dos eventos esportivos (como, por
exemplo, Urbanismo, Meio Ambiente, Transportes e
Obras). Os integrantes serão responsáveis por
analisar e aprovar projetos de intervenção urbana
referentes à preparação da cidade para receber as
competições, tendo como referência os critérios do
“Legadômetro” - econômicos, urbanísticos, sociais e
ambientais.

Acompanhado pelo presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nuzman, e pelo
secretário de Desenvolvimento, Felipe Góes, o prefeito também apresentou um balanço de todas
as ações da Prefeitura, desde 2 de outubro de 2009, quando a cidade foi escolhida para sediar
as Olimpíadas e Paraolimpíadas de 2016. Além disso, também foram anunciadas as prioridades
do Município até junho de 2011, quando será divulgado um novo balanço, que passará a ser
semestral.

Eduardo Paes afirmou que o “Legadômetro” poderá
servir de alerta para eventuais problemas:

- Trata-se de mais um instrumento de
transparência e de acompanhamento. A partir das
informações coletadas, trabalharemos para
melhorar nossas ações, avaliar a qualidade
dos projetos e para cumprir tudo o que foi
planejado - disse Eduardo Paes.

O presidente do COB, Carlos Nuzman, parabenizou
a Prefeitura do Rio pelo trabalho que vem sendo
desenvolvido para a realização dos Jogos:

- Parabenizo a Prefeitura do Rio não só pela criação do "Legadômetro", mas principalmente pelas
ações em prol do projeto olímpico e ao legado que as duas competições deixarão para os
cariocas. O prefeito Eduardo Paes, desde o início, defendeu a integração de todas as regiões da
cidade, de maneira que a população de todas elas possam ser beneficiadas. A criação do
"Legadômetro", bem como a iniciativa de se prestar contas, é mais um exemplo de que nós
seremos os maiores beneficiários dessas ações. A Copa e os Jogos Olímpicos no Rio vieram para
resgatar o amor dos cariocas pela cidade.

Entre as prioridades da Prefeitura para junho de
2011, quando será apresentado novo balanço,
estão as intervenções que precisam de maior prazo
para execução (Transcarioca, Transoeste, Porto
Maravilha, Morar Carioca e a implantação de
sistema de saneamento da região A.P 5). O prefeito
destacou ainda a importância da elaboração do
pacote legislativo - aprovado ontem, dia 7, em 1ª
votação na Câmara Municipal, que inclui incentivos
fiscais e urbanísticos para a construção de novos
hotéis na cidade e incentivos fiscais para os
comitês organizadores da Copa de 2014 e dos
Jogos de 2016. Além disso, dentro do mesmo
pacote aprovado pelos vereadores, está prevista a
criação pela Prefeitura da Empresa Municipal Rio

2014-2016, que terá o objetivo de promover maior agilidade na execução dos projetos com
processos paralelos à rotina do município.

Saiba mais sobre as principais intervenções do Projeto Olímpico:

INFRAESTRUTURA URBANA

- Porto Maravilha (projeto de revitalização da região portuária, considerado a maior Parceria
Público-Privada/PPP).

- Entorno do Maracanã (requalificação urbana do entorno e integração com a Quinta da Boa
Vista).

- Entorno do Engenhão (requalificação urbana e melhoria nos acessos ao estádio).

- Entorno do Sambódromo (novas arquibancadas, revitalização da região do entorno e retomada
do projeto original de Oscar Niemeyer).

- Entorno do Parque Olímpico (melhorias nas vias de acesso e construção do Parque dos
Atletas).

- Plano de Hotéis (plano de ação para aumento da oferta de hotelaria na cidade, através do
estímulo a novos investidores).

MEIO AMBIENTE

- Sistema de Saneamento da A.P 5 (expansão do saneamento e reforma da rede de esgotos na
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Zona Oeste).

- Reabilitação Ambiental da Baixada de Jacarepaguá (recuperação ambiental do ecossistema
lagunar da região de Jacarepaguá).

- Reflorestamento (reflorestamento e recuperação da cobertura vegetal do Município com
objetivo de reduzir a emissão de gases do efeito estufa).

- Expansão da rede cicloviária (reforma, readequação e expansão da rede).

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

- Morar Carioca (urbanização e integração dos serviços públicos nas comunidades).

- Rio Criança Global (promover a universalização do ensino da língua inglesa na rede municipal).

- Rio em Forma Olímpico (fomento à prática esportiva e à atividade física em áreas públicas).
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