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Considerado um dos parlamentares mais atuantes na Câ-
mara de Vereadores, o Vereador Carlo Caiado foi um dos 
sete jovens líderes políticos no Brasil, selecionados pela 

Embaixada Americana, para participar do seminário ‘Jovens 
Líderes Políticos 2016’ (Young Political Leaders), programa de 
intercâmbio político promovido pelo Governo Americano há 
75 anos.
O intercâmbio aconteceu entre os dias 26 de janeiro e 14 de 

fevereiro, época de recesso parlamentar. Todas as des-
pesas foram custeadas pelo Governo 
Americano.

 Caiado esteve em seis estados ameri-
canos, onde teve a oportunidade de 
ampliar seus conhecimentos. Lá acom-

panhou um pouco das primárias das 
eleições presidenciais em alguns 
estados americanos, visitou co-
mitês de campanhas, prefeitu-
ras e outros órgãos públicos. 
Teve palestras com diversos es-
pecialistas na área de ciência 

política, marketing políti-
co, administração 
pública, entre ou-
tros temas.

Prevenção e trabalho 
com inteligência. É 
dessa forma que vai 

funcionar a Central de Mo-
nitoramento da Barra da Ti-
juca e Recreio dos Bandei-
rantes, convênio assinado, 
dia 18/05, entre a Prefeitura 
do Rio, representada pelo 
ex-secretário de coordena-
ção de governo, Pedro Pau-
lo, as associações empresa-
riais da região e os órgãos 
de segurança pública. O Ve-
reador Carlo Caiado foi um 

dos que assinaram como 
testemunha no documento, 
durante o XV Fórum de Se-
gurança pública, ocorrido 
no hotel Windsor Barra.

A central vai trabalhar 
de forma preventiva, com 
monitoramento em tempo 
real nas câmeras da Prefei-
tura e nas que estão sen-
do instaladas. Em caso de 
suspeição, as informações 
serão encaminhadas ime-
diatamente para os órgãos 
de segurança.
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CENTRAL DE MONITORAMENTO:

Com os organizadores 
do Seminário.

Com o candidato 
Dr. Ben Carson.

A central vai atuar de forma preventiva, com monitoramento em tempo real.

Certificado de participação.

Encontro com o embaixador 
Paulo Guimarães.
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Luta por transporte 
lagunar na região

Ilha da Gigoia: Busca por solução 
no abastecimento de água

A construção de um 
novo deque ao lado 
da futura estação do 

metrô, no Jardim Oceânico, 
já mostra um pouco de como 
poderá ser a integração do 
transporte hidroviário aos 
outros modais como metrô 
e BRT. Um dos autores da Lei 
Municipal nº 5.751/2014, que 
cria o transporte hidroviário 
na região, o Vereador Carlo 
Caiado vem cobrando jun-
to ao governo a dragagem 
do complexo lagunar. “A in-
tegração a esses modais de 
transportes vai facilitar a vida 
da população e causar uma 
maior fluidez no trânsito”.

Com previsão de entrega para antes do início dos jo-
gos olímpicos, a construção do reservatório de água 
do Morro do Outeiro já está em fase final. Antes de 
entrar em funcionamento, testes do sistema e da va-
zão estão sendo realizados. O equipamento tem ca-
pacidade para armazenar 20 milhões de litros d’água, 
que serão utilizados para aumentar a capacidade de 
abastecimento de água para a região de Jacarepa-
guá, Barra, Recreio, Vargem Pequena e Grande.

Tornada área de 
interesse social 
em 2014, a Ilha 

da Gigoia vem enfren-
tando sérios proble-
mas de infraestrutu-
ra. O Vereador Carlo 

Caiado vem buscando 
junto à Prefeitura in-
tervenções na região. 
No início desse ano, 
acompanhado de um 
grupo de moradores e 
do Deputado Estadual 

Tio Carlos, Caiado es-
teve com o presidente 
da Cedae para buscar 
uma solução para a re-
gularização do sistema 
de abastecimento de 
água potável na Ilha.

Informativo de Prestação de Contas à sociedade das ações realizadas pelo Vereador Carlo Caiado, durante o seu mandato legislativo, na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro.

Vereador intermedia reunião 
entre moradores e a Cedae.

Caiado e Tio Carlos acompanham 
vistoria de técnicos da Cedae na Ilha.

Caiado e o Deputado Estadual Tio Carlos acompanham obra

Um dos autores da lei que cria o transporte 
lagunar, Caiado luta por despoluição das lagoas.

Novo reservatório de água 
para a região está em teste

Mais transparência 
no serviço público
Todo cidadão tem o direito de ter aces-
so à informação no serviço público. O 
Vereador Carlo Caiado é um dos auto-
res da Resolução Legislativa da Mesa 
Diretora nº 8049/2012, que regula-
menta o acesso à informação no âm-
bito da Câmara de Vereadores, seguin-
do a determinação da Lei Federal nº 
12527/2011, que institui a lei de acesso 
à informação. Transparência no serviço 
público é essencial.

É LEI
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Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016: 
transformações e legados para a Cidade

Obras dos mergulhões de 
retorno entram em fase � nal

A Prefeitura inaugurou o ‘mergulhinho’ na Barra 
para acesso a Linha Amarela, que permitiu econo-
mizar mais de 15 minutos de quem sai do Recreio 
em direção à Linha Amarela. A Via faz parte do con-
junto de obras de ampliação do Terminal Alvorada 
e de melhorias viárias no entorno do Cebolão. O 
Vereador Carlo Caiado é autor da Emenda Aditiva 
nº 1256/2015, que disponibilizou verba no Orça-
mento Municipal de 2015 para custear parte das 
obras. Foi realizado também alargamento de faixa 
ao redor do Cebolão, bem como foi implantado 
um ponto de táxi no Terminal Alvorada.

A cidade está em contagem regressi-
va para o início dos Jogos Olímpi-
cos e Paralímpicos de 2016. Cum-

prindo o seu papel fiscalizador, o Vereador 
Carlo Caiado, presidente da Comissão 
Especial, criada na Câmara de Vereadores 
para acompanhar os preparativos para os 
Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, 

tem dado atenção às transformações que 
a cidade está passando para receber o 
evento. “É prioritário garantir que fiquem 
legados para a cidade, como obras viá-
rias adequadas, transporte público de 
qualidade e equipamentos que fiquem à 
disposição da população após os jogos”, 
ressalta Caiado.

Intervenção de mobilidade ur-
bana importante para a cidade, 
as obras dos mergulhões de re-

tornos da Av. Armando Lombardi, 
na Barra da Tijuca, estão entrando 
em fase final. Já foram inaugura-
das as pistas elevadas, em ambos 
os sentidos e da passagem de ní-
vel de pedestres, a próxima etapa, 
será a inauguração dos retornos, 

um sentido Recreio e outro, São 
Conrado/Leblon. O Vereador Car-
lo Caiado vem acompanhando e 
fiscalizando o andamento dessa 
obra fundamental para a região. 
Através das Emendas Orçamentá-
rias nº 340/2012 e 141/2013, Caia-
do incluiu nos Orçamentos Muni-
cipal de 2013 e 2014 as indicações 
para a construção do mergulhão. 

Caiado encaminhou ofício à Secretaria 
Municipal de Saúde solicitando informações 
relativas ao funcionamento do Hospital 
Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, 
durante os Jogos Olímpicos de 2016. A região 
sediará a maioria das competições.

Através de audiências públicas na 
Câmara de Vereadores e visitas às 
obras dos equipamentos, Caiado vem 
acompanhando os preparativos para a 
realização dos Jogos Olímpicos.

Grande defensor da extensão da Linha 4 do 
metrô, até o Terminal Alvorada, na Barra 
da Tijuca, interligando aos BRTs Transoeste 
e Transcarioca, o Vereador Carlo Caiado 
vem cobrando junto ao governo o Projeto 
Executivo, que é o primeiro passo para a 
expansão do metrô.

Atitude pelo Rio é buscar por um sistema de mobilidade urbana que ofereça ao cidadão acessibilidade e locomoção com segurança

Vereador Carlo Caiado

Visita ao canteiro de  obras da Linha 4.

Economia de 15 minutos na viagem.

Com o prefeito Eduardo Paes e o ex-secretário Pedro 
Paulo, na inauguração do novo Elevado do Joá

Retornos vão gerar maior fluidez no trânsito.

Melhorias no entorno do Cebolão
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Escola Municipal Golda Meir recebe 
melhorias na quadra de esporte

Ordenamento no trânsito 
do Jardim Oceânico

A cobertura da 
quadra de es-
portes da Escola 

Municipal Golda Meir, 
no Barramares, na Bar-
ra da Tijuca está sendo 
recuperada e a escola 
voltará a ter essa im-
portante área de Lazer. 
O ambiente de aula 
também receberá me-
lhorias, com o início 
do funcionamento dos 
ar-condicionados, que 
já foram instalados. O 
Vereador Carlo Caia-

Todos empenhados por melhorias na escola. Quadra recebeu cobertura.

do esteve no local e recebeu 
inúmeras reclamações de pais 
e alunos da unidade. As reivin-

dicações foram atendidas pela 
Prefeitura através do ofício nº 
802/2015.

Em sua edição nº 68, de 
maio de 2016, o Informativo 
Barramares dedicou uma pá-
gina à atuação do Vereador 
Carlo Caiado junto à Prefeitura. 
Trata-se do atendimento ao 
ofício nº 704/2015, enviado 
pelo gabinete do Vereador 
Caiado, solicitando a troca das 

grades de proteção que separa 
a Rua José da Rocha Ribas do 
Condomínio Vivendas e o Bar-
ra Mares, e o Vivendas do Sol. 
O local estava oferecendo risco 
aos pedestres, em especial, as 
crianças da Escola Municipal 
Golda Meir, que utilizam o local 
para acessar a unidade.

Condomínio destaca ação de Caiado na região

O Vereador Caiado ao longo do seu 
mandato vem solicitando junto à Che-
fia de Polícia Civil do Estado do Rio de 
Janeiro a retirada das carcaças de veí-
culos abandonadas no entorno da De-
legacia de Homicídios da Barra da Tiju-
ca. Em atendimento ao ofício GVCC nº 
081/2016, encaminhado pelo gabinete 
do Vereador Caiado, por solicitação de 
moradores, a Prefeitura retirou algu-
mas carcaças que estavam em frente à 
unidade. A cobrança tem sido contínua 
junto ao órgão, tendo em vista que os 
veículos que chegam precisam passar 
por perícia e pelo fato de a delegacia 
não possuir depósito.

Com o objetivo de ordenar 
as áreas de estacionamento 
permitido e não permitido 
na região, a Prefeitura efe-
tuou o plaqueamento na Av. 
Fernando de Matos, junto à 
entrada e saída da estação 
do metrô. No início desse 
ano, o Vereador Carlo Caiado 
encaminhou à Prefeitura a 
indicação GVCC nº 480/2016, 
ressaltando a importância 
do ordenamento.

A Prefeitura do Rio ins-
talou um quebra molas 
na Av. Rodolfo de Amo-
edo, próxima à Praça 
do Ó. Rendo em vista a 
quantidade de aciden-
te que estava ocorren-
do no local, o Vereador 
Carlo Caiado encami-
nhou ao órgão o ofício 
GVCC nº 102/2016 co-
brando providências.

Caiado solicita a retirada das 
carcaças de veículos no entorno 
da Delegacia de Homicídios Vias recebem 

plaqueamentos
Controle de 
velocidade 

evita acidentes

Luiz 
Igrejas

Luciano 
Dias da Silva  

Helena Hachem 
Fernandes

Depoimentos

Nós, que representamos 
grande parcela da comunida-
de, teremos a oportunidade 
de analisar o que cada parla-
mentar prometeu, o que fez e 
a que se propõem. Muitas ve-
zes, para atendermos aos an-
seios dos moradores, temos 
que recorrer às lideranças 
políticas e, quase sempre, ao 
Vereador Carlo Caiado, mora-
dor da Barra da Tijuca e muito 
atuante. –  Luiz Igrejas - Presi-
dente  da AMAR – Associação 
dos Moradores e Amigos do 
Tijucamar e Jardim Oceânico;

O Vereador Carlo Caiado sem-
pre está à disposição para 
escutar as necessidades da 
localidade, tentando ajudar 
nas soluções e melhorias para 
região. – Luciano Dias da Silva 
Presidente da Associação dos 
Moradores da Rua Aroazes

Caiado cumpre exemplarmen-
te a função de um parlamentar. 
É comprometido com a popu-
lação e um incansável na bus-
ca por melhorias para o nosso 
bairro. – Helena Hachem Fer-
nandes Presidente  da Comis-
são de Direito da Criança e do 
Adolescente da Barra da Tijuca


