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#BairroMaravilhaOeste

Vereador luta por retorno de obras do Bairro Maravilha Oeste

Uma das primei-
ras ações do Vere-
ador Carlo Caiado 
em 2017 foi entregar 
ao atual prefeito da 
Cidade uma Carta A-
berta informando-o da 
necessidade e urgên-
cia da retomada das 
obras do Bairro Mara-
vilha Oeste em comu-
nidades de Guaratiba, 
Santa Cruz, Campo 

e as que estão para-
lisadas, finalizadas. 
“A nossa luta é para 
que toda a região con-
templada no Programa 
Bairro Maravilha seja 
atendida pela Pre-
feitura. Para isso, con-
tinuaremos cobrando 
junto à Prefeitura pela 
finalização das obras”, 
enfatizou Caiado.

Grande, Santíssimo, 
entre outras. As co-
branças também foram 
feitas nas audiências 
públicas na Câmara de 
Vereadores. Algumas 
obras, como as das 
ruas Flamengo e Bota-
fogo, em Santíssimo, 
foram retomadas. Já 
outras, aguardam a 
liberação de recursos 
para serem iniciadas 

#VilasOlímpicas

Reabertas à população
Após solicitações do Vereador Carlo Caiado 
à Subsecretaria de Esporte e Lazer, as Vilas 
Olímpicas Dr. Sócrates, em Guaratiba e Os-
car Schimidt, em Santa Cruz foram reaber-
tas à população para atividades esportivas.

2014 2015 2016 2016 2017

As obras são iniciadas em 
Guaratiba, Santa Cruz, 
Campo Grande, Santís-

simo, entre outros bairros 
da região. 

Final de 2016, algumas 
obras foram paralisadas. 

Caiado articulou a votação 
em regime de urgência, 

na Câmara, de verbas no 
valor de R$500 milhões 

para as obras. 

Conheça a luta do Vereador Carlo Caiado para o Bairro Maravilha Oeste

Algumas ruas dos bairros 
têm suas obras finaliza-
das e foram entregues à 

população. 

O Vereador vem lutando junto 
à Prefeitura pela retomada das 
obras paralisadas e o início das 
intervenções das ruas contem-

pladas pelo projeto. 

Reportagem publicada em 2014

Caiado defende o esporte como forma de integração social



Cobrança por melhor atendimento
 nas Clínicas da Família 

#Saúde

A ampliação e melho-
rias no atendimento 
das Clínicas da Famí-
lia em toda a cidade 
têm sido uma das 
lutas constantes do 
Vereador Carlo Cai-
ado. Durante o ano, 
foram encaminhados i-
números expedientes 
à Secretaria Municipal 
de Saúde questionan-
do a falta de medica-

#Saneamento

mentos nas unidades 
da Zona Oeste, bem 
como o atraso dos sa-
lários dos funcionários.

Comissão Especial discute o saneamento da região
A Comissão Espe-
cial de Saneamento 
da Zona Oeste da 
Câmara de Verea-
dores, presidida pelo 
Vereador Carlo Cai-
ado, promoveu, em 
junho do ano passado, 
audiência pública com 
a presença da Foz 

Água 5, empresa res-
ponsável pelo esgota-
mento sanitário na Área 
de Planejamento 5 do 
Município, que en-
globa 21 bairros da 
Zona Oeste, a Rio 
Águas e moradores da 
Zona Oeste para tra-
tar sobre a situação de 
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Caiado visita as Clínicas de Família da 
Zona Oeste ao lado do então Secre-

tário de Saúde, Carlos Eduardo

#RegularizaçãoFundiária

Regularização fundiária nas Comunidades da Zona Oeste
O Vereador Carlo 
Caiado vem cobrando 
da Subsecretaria Mu-
nicipal de Habitação o 
andamento do proces-
so de regularização 
fundiária das comu-
nidades urbanizadas 

nos bairros de Guarati-
ba, Santa Cruz, Campo 
Grande e Santíssimo. 
Algumas ruas des-
sas regiões já foram 
beneficiadas ao longo 
dos anos de 2015 e 
2016 com obras de 

urbanização. “É fun-
damental que o direito 
de propriedade seja 
dado aos moradores. 
A regularização é fun-
damental e trará mais 
segurança aos mora-
dores”, Carlo Caiado.

Foram discutidos temas como: 

saneamento realiza-
da em determinadas 
áreas da região. Após 
audiência, algumas 
ações da Prefeitura 
foram executadas, 
como por exemplo, 
a retomada da obra 
do Canal 2 de Julho, 
no Jardim Guaratiba.

      Ligação da rede de esgoto. 
      Estação de tratamento de detritos. 

     Cobertura da coleta de esgoto.
     Limpeza dos canais e rios.

Audiência na Câmara

Caiado com moradores em 
Guaratiba
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#Educação

Caiado pede ampliação de Ônibus da Liberdade
Procurado por mora-
dores preocupados 
em haver redução da 
frota dos Ônibus da 
Liberdade, na Zona 
Oeste, o Vereador 
Carlo Caiado se reuniu 
com o Secretário Mu-
nicipal de Educação. 
Durante o encon-

tro, Caiado cobrou a 
ampliação do Progra-
ma Ônibus da Liber-
dade na Zona Oeste 
do Rio. Há anos, o 
Caiado aloca recur-
sos do Orçamento 
Municipal para a ma-
nutenção e ampli-
ação do Programa.

#FeiraDeArtesãos

Feira “De Braços Abertos” pode virar patrimônio cultural da cidade

O patrimônio da Ci-
dade precisa ser 
valorizado. Aten-
dendo a solicitações 
de moradores e do 
Presidente do Polo 
Gastronômico de Pe-
dra de Guaratiba, o 
Vereador Carlo Cai-
ado apresentou um 
Projeto de Lei tomban-
do por interesse social 
e cultural da cidade, a 
feira de Artesãos “De 

Braços Abertos”, no 
Píer da Praça São 
Pedro, na Praia de 
Pedra de Guaratiba.
Caiado visa com a 
medida preservar a 
Feira de Artesãos 
“De Braços Abertos”, 
proibindo no texto 
da Lei quaisquer 
ações do Poder Públi-
co que configurem o 
cancelamento ou a
desativação  da  Feira.

Luta pela retomada da obra de unidade de ensino do Magarça

Paralisada há alguns 
meses, o Vereador 
Carlo Caiado vem lu-
tando com os mora-
dores pela retomada 
das obras da Escola 
Municipal em cons-
trução na Estrada do 
Magarça, S/N, no Jar-
dim Cinco Marias, em 
frente ao nº 9.221, em 
Guaratiba. Cercada 

por tapumes, a estrutu-
ra que já foi construída 
começa a apresen-
tar sinais de deterio-
ração. Em um Requeri-
mento de Informações 
encaminhado à Pre-
feitura do Rio, Caiado 
solicitou a remessa 
dos novos prazos para 
conclusão da obra.

       Existe um deficit de 
vagas para novos alu-
nos nas escolas mu-
nicipais em Guaratiba. 
Há enorme expectativa 
dos pais de alunos, 
que aguardam ansi-
osos pela inauguração 
desta nova unidade 
escolar     ,ressaltou 
Caiado.

“

“ Moradores aguardam retomada 
da obra

Transporte para alunos reduziu evasão escolar

Feira de artesanato atrai frequentadores  
do mundo todo
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#Transporte
Pela melhoria da mobilidade urbana da Zona Oeste

#IluminaçãoPública

Busca por solução na Light

Acompanhado de um 
grupo de moradores 
da Zona Oeste, o Ve-
reador Carlo Caiado 
se reuniu com a direto-
ria da Light para tratar 
de inúmeros proble-
mas da região. Falta 
de iluminação públi-
ca, queda de ener-
gia elétrica e troca 
de transformadores 
foram alguns dos te-

mas abordados na re-
união. Em Guaratiba, 
por exemplo, mora-
dores da comunidade 
Piraquê solicitaram 
a troca de transforma-
dores para amenizar 
as constantes quedas 
de energia na região.  
Em Santa Cruz, a re-
clamação foi quanto 
ao fechamento da loja
de atendimento.         

Mobilidade urbana de 
qualidade é fundamen-
tal para o desenvolvi-
mento da cidade. O 
Vereador Carlo Caiado 
vem trabalhando por 
melhorias no sistema 
de transportes públi-
cos da Cidade, em es-
pecial na Zona Oeste, 
desde o seu primei-

ro ano de mandato.
Em audiências públi-
cas na Câmara de 
Vereadores, Caiado 
cobrou da Secretaria 
Municipal de Trans-
portes mais investi-
mentos na região. “É 
fundamental um re-
planejamento no trân-
sito e criar meios de 

integração eficientes. 
Hoje, por exemplo, 
temos um problema 
sério de trânsito em 
Santa Cruz: são en-
garrafamentos quilo-
métricos. É prioridade 
a Prefeitura construir o 
lote 6 do anel viário da 
Cidade, criando uma 
alternativa viária para 

esta região, de forma 
a não sobrecarregar 
a Avenida Felipe Car-
doso. Outra questão 
que tenho trabalhado 
é para que a sinali-
zação de trânsito seja 
trocada, com uso de 
placas e equipamen-
tos mais modernos”, 
destacou Caiado.

Conheça algumas ações de Caiado:

     Caiado tem lutado pelo aumento das linhas alimentadoras do 
Corredor BRT Transoeste e a ampliação de linhas de ônibus inter-
nas, com ar condicionado, interligando os bairros.
     Solicitou melhorias na infraestrutura das estações dos BRTs, 
como a implantação de bicicletários, facilitando o acesso em peque-
nas distâncias.
     Na votação do Orçamento Municipal de 2018, apresentou emen-
das para construção de ciclovias, de forma a integrar os centros dos 
bairros da Zona Oeste.

Acompanhado de moradores, Caiado se reúne 
com diretores da Light  




