
 

Trabalho pelo Rio e para os cariocas 

O ano de 2010 foi de muito trabalho para o 
vereador Carlo Caiado. Cada vez mais atuan-
te na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, e 
focado nas necessidades do município e de 
sua população, ele apresentou Projetos de 
Leis, debateu e lutou em temas polêmicos, 
cobrando as autoridades por melhorias e pela 
concretização de projetos. 
Neste documento de prestação de contas, o 
eleitor pode acompanhar essas ações, confe-
rir os resultados e, posteriormente, cobrar os 
projetos e projeções aqui apresentadas. Esta 
edição é ainda um compromisso de que as 
atividades terão seguimento no próximo ano 
de mandato, em 2011. Defendendo os interesses da população 

Com o promotor Rodrigo Terra, contra a Cosip  

Campanha eleitoral em Copacabana 

 TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - Cai-
ado sempre foi contra a criação da Cosip – 
Contribuição para Custeio da Iluminação Pú-
blica. Votou contra na Câmara Municipal e, 
depois que a taxa foi aprovada, tentou fazer 
com que a mesma fosse cancelada, junto ao 
Ministério Público Estadual. No início de 
2011, a taxa completa um ano, mas continu-
am frequentes os flagrantes de postes apa-
gados, fiação estragada, iluminação inefici-
ente e muitas ruas sem iluminação pública.  

2010 

 ELEIÇÕES 2010 - Como representante do 
Democratas na coligação ―O Rio pode mais‖, 
Caiado participou ativamente do processo 
eleitoral. Apoiou o deputado federal Rodrigo 
Maia, que foi reeleito, o ex-prefeito Cesar 
Maia para o Senado, Fernando Gabeira para 
o Governo do Estado e José Serra para a 
presidência da República, por acreditar na 
história e na atuação desses representantes.  

   



 

Juntos, rumo a 2011 
 

 Copa do Mundo de 2014, Olimpía-
das de 2016, feiras e eventos internacio-
nais de grande porte, cenário de filmes 
internacionais. O Rio de Janeiro tem cedi-
do o seu belo visual a todos esses fins. A 
cidade é, a cada dia, mais atraente para 
quem vem de outros estados brasileiros  
e até de outros países, com sua cultura e 
seus encantos únicos. É inegável o que 
tudo isso significa: estamos no caminho 
certo para a profissionalização de nossos 
serviços, mais oportunidades e reconhe-
cimento para a nossa população, melhori-
a em nosso sistema de transportes e na 
infra-estrutura, podendo contar com gran-
de legado urbano e social. 
 Entretanto, tenho ainda para mim, 
de forma muito clara, que se formos elen-
car o que há de mais importante em tudo 
isso, eu diria que os moradores do Rio de 
Janeiro estão em primeiro lugar. É por 
uma melhor qualidade de vida para as 
pessoas que nosso trabalho existe. É por 
mais condições de educação para crian-
ças e jovens, pela qualificação dos adul-
tos, pela saúde, que não só cura, mas 
que previne doenças, pelo saneamento 
básico que traz dignidade. 
 Portanto, considero que 2010 foi e-
fetivamente um ano de muito trabalho e 
de boas conquistas. Mas esta é uma luta 
diária, sem prazo para terminar, com um 
objetivo maior: minimizar — quando não, 
resolver — a cada dia velhos problemas 
que afligem os cariocas e seguir adiante, 
crescendo, evoluindo, mostrando que o 
Rio de Janeiro não é só um cenário, e 
sim a cidade de uma sociedade batalha-
dora, engajada, que merece respeito e 
admiração.  

Um forte abraço, 

Carlo Caiado  

Gabinete do vereador Carlo Caiado 
Praça Floriano s/n, Cinelândia Cep 200310-050  

Gabinete 1003 - Telefones: (21) 3814-2083 / 2082 
Site: www.carlocaiado.com.br  
E-mail: caiado@carlocaiado.com.br 

 

www.twitter.com/carlocaiado  

www.facebook.com.br 

Em defesa dos servidores  
municipais 

 

ESCÂNDALO DO PREVI-RIO  
 

No primeiro semestre deste ano, os servidores públi-
cos do Rio de Janeiro sofreram um grande baque: 
mais de R$ 70 milhões, destinados ao pagamento 
de aposentados e pensionistas do Instituto de Previ-
dência do Município – Previ-Rio foram aplicados de 
forma irresponsável e irregular no mercado financei-
ro. O dinheiro foi recuperado, mas o futuro dos servi-
dores chegou a ser ameaçado. Com o apoio de Cai-
ado, a Câmara Municipal tentou instalar uma CPI, 
que, infelizmente, não foi adiante. 

TAXAÇÃO DOS INATIVOS 
 

Desde que foi instituída pelo governo federal, em 
2003, a taxação de inativos no município do Rio nun-
ca foi cobrada. Entretanto, o prefeito Eduardo Paes 
já demonstrou que pretende taxar os servidores mu-
nicipais em 11%, quando se aposentarem. 
Além disso, o Executivo também apresentou o Proje-
to de Lei Complementar 41/2010, com o objetivo de 
taxar os futuros servidores do município, quando es-
tes se aposentarem. O vereador Caiado é totalmente 
contrário ao PLC e se comprometeu a votar contra a 
medida na Câmara Municipal.  

Manifestação dos servidores na Cinelândia 
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Atuação de destaque na  
Câmara Municipal 
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O vereador Carlo Caiado vem se destacando como um dos parlamentares mais atuantes na Câmara 
Municipal. Foram diversos Projetos de Leis apresentados, Comissões Especiais presididas e a atenção 
constante quanto aos serviços mais importantes para o Rio de Janeiro. Saneamento e educação para a 
Zona Oeste, urbanização para o Recreio e Vargens, transporte, ordenamento e controle urbano para a 
Barra e Zona Sul foram alguns temas trabalhados com afinco. 

 
PROJETOS DE LEIS:  

 

 Patrimônio - Dispõe sobre a realização de identificação, inventário e cadastramento de bens históri-
cos e artísticos da Câmara Municipal do Rio de Janeiro.  

 Transparência - Cria o Portal da Transparência da Câmara Municipal. 
 Preservação - Tomba, por interesse urbanístico, ambiental e social, o conjunto de imóveis conheci-

do como Vila Hípica, no Jockey Clube Brasileiro. 
Ordenamento - Destina área para estacionamento exclusivo de caminhões que operem cargas no 

Porto do Rio. 
 Valorização - Dispõe sobre a categoria funcional de jornalista, nas entidades da administração do 

município. 

Cultura - Institui normas para concessão de autorização para demolição ou alteração de uso de salas 

de teatro. 

Saúde Pública - Aumenta o valor de multas para proprietários que não limparem terrenos baldios. 

PRESIDENTE DE CINCO COMISSÕES ESPECIAIS: 
 

Saneamento da Zona Oeste 
Transoeste e Transcarioca 

Copa de 2014 
Olimpíadas de 2016 

Municipalização do Hospital Pedro II 

Visitando as obras da Transoeste 

   

   

   

   

   

   

   



 

Sempre atento às necessidades da Barra da Ti-
juca e de seus moradores, o vereador Carlo Cai-
ado tem realizado diversas ações visando a a-
tender essas demandas. De melhorias no trânsi-
to e implemento do transporte público à luta pelo 
não adensamento do bairro têm sido temas de 
trabalho constantes. 
 

 LINHA 4 DO METRÔ – Caiado apoia e vê 
com grande satisfação a chegada do metrô à 
Barra. As obras estão sendo acompanhadas 
com grande expectativa, mas a mudança no 
projeto original preocupa. Junto às associações 
de moradores, o vereador atua para que o pri-
meiro trajeto apresentado seja mantido, sem 
permitir que a Linha 4 seja uma extensão da Li-
nha 1. 
 

 MERGULHÃO - O vereador vem se empe-
nhando para que a Prefeitura construa passa-
gens de nível (mergulhões) no cruzamento das 
Avenidas das Américas, Afonso Arinos de Melo 
Franco e Evandro Lins e Silva; e na esquina da 
Avenida Luis Carlos Prestes, em frente ao Barra 
Shopping. A solicitação foi feita novamente ao 
Secretário Municipal de Transportes, em maio. 
O vereador também apresentou Emenda ao Or-
çamento para o mesmo fim. 

Movimento promoveu abaixo-assinado contra espigões 

 JOÁ E ITANHANGÁ – A realização do Projeto 
de Estruturação Urbana (PEU) do Joá e do Itanhan-
gá, solicitação constante do vereador Caiado, foi 
anunciada em uma reunião no mês de novembro. 
Também foi pedida a implantação de calçadas e 
ciclovias e de outra ponte unindo o Itanhangá à 
Barra. Além disso, tem sido discutido o ordenamen-
to urbano da Barrinha. 
 

 ESPIGÕES – Emendas ao Projeto de Lei do Pla-
no de Diretor, que permitiam a construção de espi-
gões foram retiradas da votação após manifesta-
ções e abaixo-assinado.  
 

 VARANDAS – Uma emenda ao Plano Diretor 
permitindo o fechamento de varandas por dispositi-
vo retrátil foi retirada da votação por pressão do Po-
der Executivo, mas o Projeto de Lei 10 A/2005, do 
vereador Caiado, com o mesmo fim, continua em 
tramitação na Câmara.  

Com o secretário de Transportes: solicitando mergulhões 

Plano Diretor: emenda das varandas retirada 

Com ruas má conservadas, Barrinha terá PEU 

Lutando pela Barra da Tijuca 

4 

   

      

   

   



 

O saneamento continua sendo uma das questões de 
maior importância para o Recreio e o tema permane-
ce recebendo constante atenção do vereador Caiado. 
Como presidente da Comissão de Saneamento da 
Zona Oeste, ele recorreu ao Ministério Público Esta-
dual (MPE) para cobrar a responsabilidade da Cedae. 
 

 VAZAMENTOS DE ESGOTO – Diversas ruas do 
bairro sofrem com o problema, especialmente por 
conta da falta de conservação das tubulações. O ve-
reador encaminhou denúncia e o MPE abriu um pro-
cesso investigativo.  
 

 CANAL DAS TAXAS – Com os constantes vaza-
mentos de esgoto, o canal assoreou, acumulando lixo 
e ocasionando mau cheiro e mosquitos. Após inúme-
ras solicitações do vereador, o canal começou a ser 
dragado, mas o serviço parou sem ser concluído. Di-
ante da falta de solução, Caiado recorreu, mais uma 
vez, ao MPE. 
 

 DELEGACIA LEGAL – Após luta do vereador Cai-
ado, junto com as associações de moradores, pela 
realização da obra, a Delegacia Legal do Recreio foi 
inaugurada em abril.  
 

 MOVIMENTO “ASFALTO JÁ” – O vereador Caia-
do sempre lutou pelo desenvolvimento do bairro, en-
caminhando solicitações de urbanização para as ruas 
do Recreio. Em 2010, a Prefeitura deixou esse servi-
ço praticamente paralisado. Desta forma, o vereador 
iniciou o movimento ―Asfalto já‖, reunindo apoio em 
um abaixo-assinado, que foi entregue ao prefeito.  

Visita ao Canal das Taxas com Gabeira 

Trabalhando por melhorias no  
Recreio dos Bandeirantes  

Lixo, alagamentos e proliferação de mosquitos 

Delegacia Legal inaugurada 

Esgoto vazando nas ruas do Recreio 

Movimento pela urbanização das ruas 
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O saneamento da Zona Oeste sempre foi uma das 
bandeiras do vereador Carlo Caiado. Mas outros te-
mas de grande relevância também vêm recebendo 
atenção. Urbanização de ruas e melhorias no trans-
porte, por exemplo, têm sido solicitadas com frequên-
cia. Estas últimas serão muito beneficiadas com o iní-
cio dos corredores de BRT´s.  
 

 SANEAMENTO PARA TODOS – Ao visitar as o-
bras na Praia da Barra de Guaratiba, o vereador soli-
citou que a Secretaria Municipal de Obras inclua no 
projeto o tratamento das galerias da Prainha do Canal 
e da Praia do Canto, da mesma forma que está aten-
dendo a Praia Grande.  
 

 TRANSPORTES – Por meio de um Requerimento 
de Informações, o vereador questionou sobre novas 
linhas de ônibus, para atender os moradores de Pe-
dra de Guaratiba. Foi informado que a implantação de 
duas linhas está em processo e diversas adequações 
serão implementadas ao longo do ano que vem. Já o 
BRT Transoeste está previsto para ter início em 2013. 
 

 HOSPITAL PEDRO II – Com a municipalização da 
unidade, o vereador Caiado solicitou a criação de u-
ma Comissão Especial para acompanhar o processo. 
 

 URBANIZAÇÃO DE RUAS – Atendendo às solici-
tações de moradores e comerciantes, o vereador en-
caminhou, ao longo do ano, Requerimentos de Infor-
mações e ofícios pedindo a urbanização de ruas e 
reparos na iluminação pública. 
 

 ÔNIBUS DA LIBERDADE – O vereador apoia o 
projeto, que atende alunos que moram em locais de 
difícil acesso e evita a evasão escolar, com emendas 
ao Orçamento.   

Túnel da Grota Funda vai ligar o Recreio à Zona Oeste 

Pela qualidade de vida na 
Zona Oeste 
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Visita às obras de saneamento em Guaratiba 

Acompanhando a transferência para a Prefeitura 

Obras para instalação de rede de esgoto  

Urbanização de ruas em Sepetiba 

   

   

   

   

   



 

Ordenamento da Zona Sul 

 JOCKEY CLUBE – Com as informações de que o 
Jockey pretendia ceder parte de seu espaço para a 
construção de prédios comerciais, o vereador Caiado, 
procurado por sócios e moradores da região, apre-
sentou um Projeto de Lei solicitando o tombamento 
das Vilas Hípicas. Após essa ação e diversos protes-
tos, os quais tiveram total apoio do vereador, notícia 
recente informa que uma das empresas responsável 
pelo projeto desistiu de levá-lo adiante. 
 

 LINHA 1 DO METRÔ – Após a criação da Linha 1 
A do metrô, diversos problemas passaram a ser re-
gistrados e a qualidade do serviço despencou.  O ve-
reador Caiado promoveu reuniões com especialistas, 
realizou audiência pública, solicitou um estudo ao 
professor Fernando Mac Dowell e apresentou denún-
cia ao Ministério Público Estadual. As mudanças o-
corridas no metrô fazem com que os trens das duas 
linhas circulem por um trecho da linha 1 e ainda fa-
zem uma manobra em Botafogo, local que não foi 
construído para este fim. 
 

 PARQUE PETER PAN - A Comlurb realizou uma 
reforma no Parque Peter Pan, em Copacabana. Loca-
lizado na esquina das ruas Raul Pompéia e Francisco 
Sá, o espaço foi tombado, pela Lei Municipal n° 
5.001/2009, de autoria do vereador Caiado. Antes ha-
via grande risco de a área de lazer ser descaracteri-
zada e vendida.  
 

 INVASÕES NO JARDIM BOTÂNICO – O vereador 
Caiado é contrário à legalização das moradias irregu-
lares instaladas na região do Horto, uma área de pre-
servação ambiental. Na votação do Plano Diretor, ele 
votou contra todas as emendas referentes ao tema.  

Criação da Linha 1 A prejudicou o serviço 
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Parque Peter Pan: tombamento e recuperação 

Vila Hípica seria transformada em área comercial 

A Zona Sul é uma das regiões da cidade que mais sofre com o grande adensamento. Por isso, o verea-
dor Caiado vem atuando para impedir que essa situação fique pior. Além disso, a conservação de pra-
ças e demais espaços de lazer também são lembradas. 

Reunião com moradores de Copacabana 

   

   

   

   



 

Caiado na mídia 


