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“Eu sou suspeita para falar do Vereador Carlo Caiado, pois sou 
grande admiradora do trabalho dele. Caiado tem contribuído 
bastante para a melhoria geral do nosso bairro. Todas as vezes 
que o procuramos ele tem nos ajudado, levando nossas 
demandas à Prefeitura, como por exemplo, a manutenção do 
projeto Ginástica na Praça”. - Conceição Marques, moradora 
do Recreio dos Bandeirantes.

"Ao longo dos dez anos de sua carreira política, o Vereador 
Carlo Caiado sempre se mostrou comprometido com a 
sustentabilidade do comércio ao longo da orla carioca. Sempre 
com foco no interesse público, defendeu incondicionalmente 
os quiosqueiros e trabalhadores desse seguimento. 
Recentemente empenhou-se e continua se empenhando na 
incorporação de decks, espaço subterrâneo e banheiros nos 
novos módulos das praias da Barra e Recreio dos 
Bandeirantes". - Rosana R. Lameirinhas, Presidente da Coopquiosque, 
Cooperativa Mista de Trabalho e Consumo

http://WWW.CARLOCAIADO.COM.BR


 O Vereador Carlo Caiado participou do anúncio das obras de ampliação do 
Terminal Alvorada, que aconteceu na Câmara Comunitária da Barra da Tijuca e foi 
apresentado pelo Secretário Executivo da Prefeitura, Pedro Paulo, e pelo engenheiro 
Eduardo Fagundes, da Secretaria Municipal de Obras.
 As obras contemplam a duplicação da estação do BRT do Terminal, uma nova 
faixa de rolamento ao redor do cebolão e uma nova alça de acesso dará a opção de quem 
está na Av. das Américas, sentido Zona Sul e quer ir para a Linha Amarela. Essa nova alça 
viária será em frente a Cidade das Artes e fará com que os motoristas não precisem 
passar ao redor do Cebolão para seguir em direção à Linha Amarela.
 Caiado vem cobrando essas intervenções oficialmente. “Atualmente o Cebolão 
é um dos gargalos de trânsito da Barra da Tijuca, essa obra é muito importante para 
melhorar a fluidez do tráfego no local e diminuir o trânsito, além de que, também vai 
ampliar a capacidade do terminal para receber mais ônibus do BRT, colocando assim 
mais ônibus em circulação. Na minha fala, durante o anúncio das obras, também lembrei 
da importância do Transporte Lagunar para a região e da necessidade da Prefeitura licitar 
o projeto executivo detalhado, além da necessidade dos mergulhões na Av. das 
Américas, principalmente em frente ao Barra Shopping e a ABM/Città América”, disse 
Caiado. 

Novo Terminal Alvorada

Duplicação da plataforma
para ônibus BRT

Criaçao de nova
faixa

Nova alça de acesso

 O Vereador Carlo Caiado cobrou da CEDAE um centro 
de controle operacional para as estações elevatórias do 
Recreio. Ele tomou esta iniciativa, tendo em vista que as 
mesmas não tem esse controle e dessa forma, qualquer 
defeito ou falha no funcionamento só é visto pela própria 
CEDAE, em muitos casos, horas após o fato, geralmente 
por denúncia ou reclamação de moradores do entorno. E 
sempre que isso acontece, o esgoto recolhido nas 

residências do bairro são despejados in natura no Canal das Taxas.
 Caiado argumentou que esse sistema existe na Zona Sul e no Centro da Cidade, 
onde as estações elevatórias da CEDAE são monitoradas por um Centro de Controle 
Operacional, que controla as elevatórias e sabe em tempo real quando uma delas está 
falhando, ou não está em seu pleno funcionamento.
 Por fim, no longo documento encaminhado à CEDAE, Caiado ainda lembrou da 
necessidade contínua de identificação de todos os focos de despejo de esgoto irregular 
nas galerias pluviais, o que acreditamos ser possível com o trabalho feito por funcionários 
da própria CEDAE em parceria com os funcionários da Secretaria de Conservação do 
Município e da Rio Águas.

Controle nas Elevatórias do Recreio



 As Organizações Sociais que atuam na área de saúde 
deverão informar à Secretaria Municipal de Saúde, de dois 
em dois meses, o preço que pagaram por cada 
medicamento e/ou serviço que compram ou contratam 
diretamente, informando o mês em que se deu a aquisição 
ou contratação. É o objetivo do projeto do Projeto de Lei nº 

47/2013, de autoria dos Vereadores Carlo Caiado e Cesar Maia, aprovado em primeira 
discussão pela Câmara de Vereadores.
 Ainda de acordo com o Projeto de Lei, a Secretaria Municipal de Saúde, na 
mesma frequência e em seguida, tabulará os preços de medicamentos e serviços 
informados pelas OSs e os praticados pela própria Secretaria no que tange aos Hospitais 
Públicos e Postos de Saúde, informando em uma última coluna desta tabulação as 
porcentagens a mais ou a menos obtidas com a comparação dos preços. Assim que 
finalizado esse comparativo, as informações deverão ser publicadas em Diário Oficial. O 
projeto será aprovado em segunda discussão para em seguida ir à sanção do prefeito.

Transparência na saúde

 O Vereador Carlo Caiado intermediou uma 
reunião entre moradores do Recreio e a Secretaria 
Municipal de Saúde para tratar da possibilidade de 
implantação de uma UPA no Recreio, que atenderia outros 
bairros da Zona Oeste, como Guaratiba e Vargens, 
buscando uma descentralização do atendimento. 
 Foi entregue um abaixo assinado dos moradores 
do Recreio com quase 3 mil assinaturas. Entretanto, o Secretário Municipal de Saúde 
afirmou que não há previsão para nova UPA no Recreio, mas deu a garantia de que o 
bairro receberá uma Clínica da Família no primeiro semestre de 2016. Ainda segundo o 
Secretário, a Clínica da Família tem um atendimento muito melhor do que a UPA, além de 
ter mais especialidades e de cuidar do atendimento primário. Caiado argumentou com 
relação à distância que os moradores de Guaratiba, Vargens e Recreio enfrentam para 
chegar até o hospital Lourenço Jorge, que é o hospital mais próximo e, na ocasião, foi 
entregue o abaixo assinado dos moradores.

Recreio ganhará Clínica da Família

Acompanhado do Deputado Estadual Tio Carlos, o Vereador 
Carlo Caiado participou da apresentação oficial do protótipo 
de como ficarão os quiosques da Barra da Tijuca e Recreio 
dos Bandeirantes. Desde 2007, quando da realização dos 
Jogos Pan-Americanos, Caiado luta por uma revitalização 
nos quiosques da Orla. "A modernização é necessária, tendo 
em vista a deterioração dos equipamentos. A orla da nossa 
cidade é um grande polo turístico e de lazer da população. Há 
anos venho percebendo a deterioração dos quiosques e uma 

atualização é necessária para manter o ambiente de conforto e bom nível de atendimento 
para o carioca e para os turistas. Espero que esses novos quiosques sejam realidade em 
toda a orla o quanto antes”, afirma Caiado.

Novos quiosques da Orla são apresentados



 O ponto de ônibus existente em cima do viaduto que liga a Av. 
das Américas à Av. Armando Lombardi havia sido retirado devido as 
obras do BRT, gerando muitos transtornos aos trabalhadores e 
moradores do Jardim Oceânico, que tinham que caminhar quase um 
quilometro para o ponto mais próximo.
 O Vereador Carlo Caiado solicitou que fosse restabelecido o 
ponto de ônibus existente junto à ponte da Avenida Armando Lombardi, sentido Zona Sul 
e reconstruída a escada de acesso. “Mesmo com a obra do BRT em andamento, percebi 
que havia possibilidade do ponto de ônibus ainda permanecer naquele local e foi isso que 
pedi à Prefeitura, que teve a sensibilidade para reconhecer que realmente era possível 
manter o ponto até o término das obras do novo viaduto”, explica Caiado.

Ponto de ônibus na Av. Armando Lombardi

Melhorias para a região

 Após receber reclamações em seu gabinete acerca do perigo 
existente nos cruzamentos de ruas internas do Jardim Oceânico e 
também de relatos de acidentes, o Vereador Carlo Caiado 
intercedeu junto à Prefeitura para a melhoria de sinalização de 
trânsito nos cruzamentos da Av. Monsenhor Ascaneo com a Rua Ivan 
Raposo, com a Av. Afonso Taunay e também com a Rua Sidônio Dias 
Correa. “A Cet-Rio atendeu as solicitações do meu gabinete. Esses 
cruzamentos são perigosos e a nova sinalização com certeza vai 
evitar acidentes”, salienta Caiado.

Ruas do Jardim Oceânico com nova sinalização

 O Vereador Carlo Caiado tem acompanhado as intervenções 
na Praça Soldado Geraldo da Cruz desde que a mesma foi ocupada 
devido a obras de um empreendimento. Inclusive questionou 
formalmente à Prefeitura, através de um Requerimento de 
Informações, quanto à recuperação completa da Praça.
Desde o início do mês a praça foi novamente entregue a população e 
reaberta ao uso comum, agora reformada, com nova arborização, 
novas mesas e cadeiras, além de novos escorregas, gangorras e 

balanços.

Praça Soldado Geraldo da Cruz é reaberta

 A Câmara Municipal do Rio aprovou em segunda 
discussão, o projeto de lei 234/2009, de autoria do Vereador 
Carlo Caiado, que obriga a afixação de cartazes para divulgação, 
à população, de telefones para denúncias de maus-tratos contra 
animais. Os cartazes deverão ser afixados em clínicas 
veterinárias, pet shops e outros estabelecimentos que prestem 
serviços relacionados a animais domésticos.
 Os estabelecimentos que descumprirem a regra poderão 
ser multados em R$ 3 mil e em caso de reincidência o valor será 
dobrado.

Disque-maus tratos a animais
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