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Investimentos e ampliação no atendimento médico 
A manutenção e ampliação de Clínicas da 
Família, bem como melhorias na infraestru-
tura das unidades emergenciais têm sido lu-
tas constantes do Vereador Carlo Caiado. 

Em reunião na Secretaria Municipal de Saúde 
(SMS), o Vereador  Carlo Caiado entrega ao 
secretário um abaixo-assinado de moradores 
solicitando pela conclusão das obras da Clí-
nica da Família do Recreio dos Bandeirantes.

SAÚDE

EDUCAÇÃO

Caiado em reunião na Secretaria Municipal de Saúde

Ilha da Gigoia recebe novas tubulações de água 
O vereador Carlo Caiado esteve na Ilha da Gigóia para 
verificar as novas tubulações que chegaram e serão uti-
lizadas na resolução do problema de falta d’água. Desde 
2009, Caiado vem lutando junto à associação de mora-
dores pela implantação de um novo sistema de abaste-
cimento de água, que será realizado pela Cedae, para 
solucionar o problema de falta de d’água na região.

ILHA DA GIGÓIA

Caiado acompanha a chegada das 
tubulações na Gigóia

Melhorias na infraestrutura e escolas em Tempo Integral 

É um dos autores da Lei nº 5.225/2010, que ins-
titui o Turno Único nas Escolas do município. 
Caiado vem lutando pela implementação da lei. 

Luta por mais investimentos em infraestrutura, como 
a reforma e construção de unidades de ensino.

Votou favorável ao  Plano Municipal de Educação, que 
traça as metas e estratégias para a área de educação  
nos próximos dez anos e garante ao Município rece-
ber mais recursos federais, já aprovado pela Câmara.Caiado em visita a uma das creches da 

Prefeitura

É fundamental garantir uma educação de qualidade com infraestrutura adequada 
para alunos e professores. Conheça as lutas de Caiado para a Educação:  
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Abertura de vias para melhor fluidez do trânsito 
da Barra e Recreio

Com o objetivo de melhorar a mobilidade na região, o Vereador Car-
lo Caiado vem buscando junto à Prefeitura, soluções, como por exem-
plo, a abertura de algumas vias para otimizar a fluidez no trânsito. Conheça:

MOBILIDADE

Caiado em reunião com o 
Procurador, Dr. Antônio Carlos de Sá

Prefeitura realiza obras para a con-
cessão de licenças da Via 4

SEGURANÇA

Av. Canal de Marapendi - Em reunião com o Procurador Geral do Municí-
pio, Dr. Antônio Carlos de Sá, o Vereador Carlo Caiado discutiu o processo de 
abertura da Av. Canal de Marapendi, trecho paralelo à Av. Lúcio Costa, na Bar-
ra. A abertura dessa via é primordial para melhorar a fluidez do trânsito na região.

Via 4 - Caiado visitou o canteiro de obras onde será aberta a Via 4; trecho de 400 me-
tros, entre as avenidas Ayrton Senna e a Raquel de Queiroz, criando uma via pa-
ralela à Av. das Américas (altura do Bosque da Barra). Há anos, Caiado vem lu-
tando junto à Prefeitura por esta obra que é importante para desafogar o trânsito.

Abertura da Rua Dr. Crespo - Demanda antiga de moradores do Recreio e luta de 
Caiado, a Prefeitura efetuou a abertura da  Rua Dr. Crespo, no trecho atrás do Super-
mercado Prezunic e do McDonald’s, criando uma via paralela às Av. das Américas.

Caiado visita obra da Rua Dr. Crespo 
e agora luta pelo asfaltamento 

da via. 

Segurança Pública em destaque na Câmara de Vereadores
O Vereador Carlo Caiado é um dos autores de 
emenda permitindo que recursos do Fundo Mu-
nicipal de Ordem Pública possam ser usados 
para financiar programas de segurança, como o 
Segurança Presente e outros. Como presidente 
da Comissão Especial de Representação da Câ-
mara de Vereadores, Caiado vem acompanhan-
do a Intervenção Federal na Segurança Pública 
do Rio. O objetivo é auxiliar, através do legisla-
tivo municipal, com cobranças junto à Prefeitu-
ra, por uma maior participação nesse processo.

Caiado fala sobre segurança no XXVII Fórum de 
Segurança promovido pela ACIR, no Recreio




