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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.

Caiado: Escolhido um dos sete 
jovens líderes políticos no Brasil

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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Canal das Taxas: Força Tarefa contra o lançamento de esgoto

Saneamento: Soluções após debate público

Comlurb realiza mutirão de limpeza 
nas ruas do entorno do canal

O combate ao lançamento de esgoto 
no Canal e Lagoinha das Taxas tem 
sido uma luta constante. A Comissão 

Especial de Saneamento, presidida pelo vere-
ador Carlo Caiado, tem participado das ações 
da “Força Tarefa”, uma união inédita entre os 
órgãos municipais e estaduais na busca de 
combater e solucionar os lançamentos de 
esgoto nesses corpos hídricos. A atuação da 
Força Tarefa já conseguiu eliminar diversos 
focos de despejo de esgoto, diminuindo a 
quantidade lançada no canal e lagoinha.

A Comissão Especial de Saneamento da Câma-
ra de Vereadores realizou vistoria em todas as 
estações elevatórias do Recreio, com a parti-
cipação de técnicos da Cedae. Foi constatada 
a necessidade das estações terem a segunda 
bomba, que funcionam como bombas reser-
vas. Novos equipamentos foram comprados e 
quando instalados, possibilitarão a diminuição 
de vazamento de esgoto no Canal das Taxas.

Após debate público, promovido 
pela Comissão Especial de Sa-
neamento no final do ano pas-

sado, no auditório do Parque Natural 
Marapendi, com diversos órgãos do 
governo, para discutir problemas de 
saneamento na Barra, Recreio e Var-
gens, soluções começam a aparecer:

A proliferação de gigo-
gas no canal do Rio Mor-
to tem sido motivo de 
grande preocupação de 
moradores do Recreio e 
Vargens. Em atendimen-
to ao ofício nº 693/2015, 
encaminhado pelo Vere-
ador Carlo Caiado, a Pre-
feitura efetuou a remo-
ção de gigogas no canal. 

Vinculada à “For-
ça Tarefa”, a 
Comlurb realizou 

um mutirão de limpeza 
e conscientização am-
biental nas margens 
e nas ruas do entorno 
do Canal das Taxas.
A ação de abordagem 
dos profissionais da 
Comlurb contou com 
a distribuição de novos 
contêineres de lixo e a 
distribuição de infor-
mativos, com o objeti-
vo de conscientização 
sobre preservação do 

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.

Comissão de Saneamento acompanha ação da Comlurb.

Após vistoria bombas serão trocadas.

“Força Tarefa” já conseguiu reduzir 
lançamento de esgoto.

Cedae anuncia a compra de bombas 
reservas para as elevatórias do Recreio

Rio Águas remove gigogas 
no canal do Rio Morto

As plantas formavam 
um grande tapete verde 
que cobriam totalmen-
te o espelho d’água, 
causando grande infes-
tação de mosquito na 
região. A profusão de 
gigogas se dá pelo des-
pejo de esgoto no rio. “É 
necessário um trabalho 
permanente na limpeza 
do rio e principalmente 
impedir o despejo de 
esgoto. É um trabalho 
que precisa do empe-
nho de todos, tanto do 
poder público, quanto 
da população”, destaca 
Caiado.

meio ambiente e prin-
cipalmente, o cuidado 
que é preciso ter no 

descarte de lixo, evi-
tando que vá parar no 
canal.

A Força Tarefa é composta pela CEDAE, Rio Águas, Secretarias Municipais de Meio Ambiente e Conservação, Administração Regional do Recreio, 
Comlurb, Movimento de Despoluição do Canal das Taxas e da Comissão Especial de Saneamento da Câmara Municipal.
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Solicitação  inclui também construção de ciclovia.

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.

As obras da primeira 
fase da ciclovia da Av. 
Alceu de Carvalho (Es-

trada do Rio Morto), trecho 
entre a Praia da Macumba 
e a Av. das Américas foram 
concluídas. Importante de-
manda da região as obras da 
segunda fase, que amplia a 
ciclovia até Vargem Grande, 
já estão em andamento. O 
Vereador Carlo Caiado vem 
acompanhado esse proces-
so desde o início.
• Com um grupo de mora-

dores, promoveu reuniu 
com o Secretário Municipal 
de Meio Ambiente para so-
licitar a ciclovia.

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

Vereador Carlo Caiado

Economia de 15 minutos na viagem.

Melhorias viárias no 
entorno do Cebolão

Luta por transporte lagunar na região

Primeira fase da ciclovia da 
Estrada do Rio Morto é concluída

A construção de um novo 
deque ao lado da futu-
ra estação do metrô, no 

Jardim Oceânico, já mostra um 
pouco de como poderá ser a 
integração do transporte hidro-
viário aos outros modais como 
metrô e BRT. Um dos autores 
da Lei Municipal nº 5.751/2014, 

que cria o transporte hidroviá-
rio na região, o Vereador Carlo 
Caiado vem cobrando junto ao 
governo a dragagem do com-
plexo lagunar. “A integração a 
esses modais de transportes 
vai facilitar a vida da população 
e causar uma maior fluidez no 
trânsito”.

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

Através do ofício nº 036/2016, o Vereador 
Carlo Caiado solicitou à Prefeitura a volta da ter-
ceira faixa para veículos na pista central da Ave-
nida das Américas, entre o Terminal Alvorada e 
a Estrada Vereador Alceu de Carvalho, junto ao 
Recreio Shopping, nos mesmos moldes da obra 
atual no trecho da Av. das Américas, entre o Ter-
minal Alvorada e o Shopping Downtown.

Caiado cobra reconstrução de 
terceira faixa na Av. das Américas

• Através do ofício GVCC 695/2016 e 
112/2016, Caiado cobrou o início da 
segunda fase, bem como o recapea-
mento da Estrada do Rio Morto.
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Áreas recebem iluminação pública

Área pública com 
iluminação é 
um direito do 

cidadão. Por isso, o 
Vereador Carlo Caiado 
vem cobrando junto 
ao Executivo melho-
rias na iluminação 
pública da região. Al-
gumas ações foram 
efetuadas pela Prefei-
tura, confira:
• Em atendimento à 

emenda indicativa nº 

4449/2014, enviada 
pelo gabinete do Vere-
ador Caiado, a Rio Luz 
implantou 260 novos 
pontos de iluminação 
na Av. Alfredo Baltazar 
da Silveira (Via 9).

• Ofício GVCC nº 
411/2016- As quadras 
de esportes existentes 
atrás da creche Maria 
Vieira Bazani, no Ter-
reirão, receberam ilu-
minação pública.

Parlamentares levam demandas da região ao 
Secretário de Saúde.

Caiado assina como testemunha. 
Ao fundo, Padre Robert.

Missa comemora área para 
construção de nova paróquia

Antônio 
Melo

Claudio 
Matesco

Padre
 Ricardo

Depoimentos

A luta pelo Canal das Taxas 
data de 2008. O maior avanço 
foi a “Força Tarefa” - grupo de 
trabalho inédito na cidade, 
formado por órgãos públi-
cos e a sociedade Civil - que 
trouxe resultados concretos. 
Desde o início da luta, o apoio 
do vereador Caiado tem sido 
fundamental. Tem todo o 
meu reconhecimento. Essa 
luta não pode parar. – An-
tonio Melo, integrante do 
Movimento de Despoluição 
do canal das Taxas.

Conheço o Caiado há anos, 
o trabalho dele é constante, 
principalmente aqui no Recreio. 
É também um incentivador 
constante do esporte, que sem-
pre me apoia no Judô – Claudio 
Matesco Mestre de Judô da 
Academia Matesco, no Recreio.

Uma das características mais 
marcantes no Vereador Car-
lo Caiado é a energia que 
ele põe em cada ação que 
realiza. O seu comprometi-
mento com a população tem 
feito toda a diferença no seu 
trabalho. – Padre Ricardo, 
Paróquia São Sebastião, em 
Vargem Grande

Após 20 anos de luta da 
Igreja São Sebastião, em 
Vargem Grande, a região 
vai ganhar mais uma pa-
róquia. A Igreja da Sagrada 
Família será erguida em 
um terreno na Comunida-
de Cesar Maia, em Vargem 
Pequena.  O documento 

 Em reunião na Secretaria Municipal de Saú-
de, com um grupo de moradores e o Deputa-
do Estadual Tio Carlos, o Vereador Carlo Caia-
do cobrou do Secretário de Saúde celeridade 
nas obras de construção da Clínica da Família, 
que está sendo erguida próxima à comunida-
de do Terreirão. 
A unidade é uma das mais de 60 clínicas que 
estão sendo construídas na cidade, com a 
doação de R$ 137 milhões, feita pela Câma-
ra de Vereadores, através da Lei Municipal nº 
5772/2014, que tem o Vereador Carlo Caiado 
como um dos autores. A verba é oriunda de 
economia orçamentária da Câmara do Rio.

Caiado cobra celeridade em 
construção da Clínica da Família

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 en-
trar em funcionamento, 

Caiado e o Deputado Estadual 
Tio Carlos acompanham obra

Novo reservatório de água 
para a região está em teste

de cessão do terreno foi 
assinado durante uma mis-
sa, ocorrida dia 1º de maio, 
na Paróquia São Sebastião, 
com a presença do Verea-
dor Carlo Caiado, do Depu-
tado Estadual Tio Carlos e 
do Deputado Federal Pedro 
Paulo, que intermediaram o 
processo de concessão do 
espaço entre a Prefeitura e 
a Igreja, A missa foi condu-
zida pelo Padre Ricardo, o 
responsável maior por essa 
conquista para a região.

testes do sistema 
e da vazão estão 
sendo realizados. O 
equipamento tem 
capacidade para ar-
mazenar 20 milhões 
de litros d’água, que 
serão utilizados para 
aumentar a capaci-
dade de abasteci-
mento de água para 
a região de Jacarepa-
guá, Barra, Recreio, 
Vargem Pequena e 
Grande.


