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Jacarepaguá
Agosto/2015

“A castração de animais, além de ser um ato de amor, é uma 
necessidade pública, pois assim evitamos o aumento da população 
animal nas ruas, as taxas de abandono e o desenvolvimento de doenças 
que podem ser fatais aos animais. Agradecemos o envolvimento do 
Vereador Carlo Caiado e do Deputado Estadual Tio Carlos por apoiar à 
causa animal”. - Mariana Rocha, comerciante local e protetora de 
animais.

“Com o apoio do Vereador Caiado e o Deputado Tio Carlos, já tivemos 
algumas conquistas para a nossa região. Antes não tínhamos área de 
lazer, muito menos iluminação. Agora temos até uma pracinha que as 
crianças podem se divertir”.- Vando Maciel Abreu, morador há mais de 
40 anos da Estrada do Quitite, no Anil. 

"Agradecemos ao Vereador Carlo Caiado por te abraçado a nossa 
causa, em estar cobrando junto ao Prefeito, que seja feita a obra de 
urbanização em nossa região". - Luiz Claudio, morador da Estrada do 
Rio Grande, 3.350, em Jacarepaguá.

"Agradecemos ao Vereador Carlo Caiado por te abraçado a nossa 
causa, em estar cobrando junto ao Prefeito, que seja feita a obra de 
urbanização em nossa região". - Luiz Claudio, morador da Estrada do 
Rio Grande, 3.350, em Jacarepaguá.

http://WWW.CARLOCAIADO.COM.BR


 As Organizações Sociais que atuam na área de saúde 
deverão informar à Secretaria Municipal de Saúde, de dois 
em dois meses, o preço que pagaram por cada 
medicamento e/ou serviço que compram ou contratam 
diretamente, informando o mês em que se deu a aquisição 
ou contratação. É o objetivo do projeto do Projeto de Lei nº 

47/2013, de autoria dos Vereadores Carlo Caiado e Cesar Maia, aprovado em primeira 
discussão pela Câmara de Vereadores.
 Ainda de acordo com o Projeto de Lei, a Secretaria Municipal de Saúde, na 
mesma frequência e em seguida, tabulará os preços de medicamentos e serviços 
informados pelas OSs e os praticados pela própria Secretaria no que tange aos Hospitais 
Públicos e Postos de Saúde, informando em uma última coluna desta tabulação as 
porcentagens a mais ou a menos obtidas com a comparação dos preços. Assim que 
finalizado esse comparativo, as informações deverão ser publicadas em Diário Oficial. O 
projeto será aprovado em segunda discussão para em seguida ir à sanção do prefeito.

Transparência na saúde

 Os moradores de Jacarepaguá foram beneficiados com o início das obras de 
mais três Clínicas da Família na Região. Acompanhado do Deputado Estadual Tio 
Carlos, o Vereador Carlo Caiado, participou do lançamento da pedra fundamental das 
unidades de saúde no Anil, Curicica e Praça Seca.
 Ano passado, a Câmara de Vereadores fez uma doação de R$ 130 milhões à 
Prefeitura para a construção de mais de 60 Clínicas da Família pela cidade. O recurso 
doado é proveniente de economia orçamentária realizada pelos vereadores.
 Saúde é prioridade, por isso, Caiado e Tio Carlos vêm acompanhando o 
processo de implantação das clínicas a fim de garantir que a população seja atendida de 
forma igualitária, como é o caso dos moradores de Curicica que estão ganhando mais 
uma unidade de saúde. As Clínicas da Família são versões mais modernas dos postos de 
saúde. É fundamental na prevenção e trabalha na atenção primária de saúde.

Jacarepaguá ganha mais Clínicas da Família

 A Câmara Municipal do Rio aprovou em segunda 
discussão, o Projeto de Lei nº 234/2009, de autoria do Vereador 
Carlo Caiado, que obriga a afixação de cartazes para divulgação, 
à população, de telefones para denúncias de maus-tratos contra 
animais. Os cartazes deverão ser afixados em clínicas 
veterinárias, pet shops e outros estabelecimentos que prestem 
serviços relacionados a animais domésticos.
 Os estabelecimentos que descumprirem a regra poderão 
ser multados em R$ 3 mil e em caso de reincidência o valor será 
dobrado.

Disque-maus tratos a animais



 Há anos às escuras, enfim os moradores do Beco da Nete, na Rua Araticum, no 
Anil, receberam iluminação pública. Por iniciativa do Vereador Carlo Caiado e do 
Deputado Estadual Tio Carlos, foram implantados na região, 19 pontos de iluminação. 
 O trabalho durou quase o dia inteiro e foi acompanhado de perto pelos 
moradores. Já começava a escurecer, quando os primeiros postes se acenderam. A 
chegada da iluminação foi comemorada pela criançada.

Implantação de iluminação no Beco da Nete

 Com um trabalho social de extrema relevância na 
região de Jacarepaguá, a Pastoral das Igrejas Nossa 
Senhora de Fátima e Santo Antônio de Lisboa, na 
Taquara, recebeu a visita do Vereador Carlo Caiado e 
do Deputado Estadual Tio Carlos. Os parlamentares 
foram recebidos com entusiasmo pelo Padre Júlio e as 
fieis e puderam conversar sobre diversos temas da 
cidade, bem como o trabalho desenvolvido pela Pastoral.

Visitando a Pastoral da Criança

“Éramos esquecidos pelo poder público, mas agora temos o 
Vereador Carlo Caiado e o Deputado Tio Carlos, dois líderes, que 
vêm trabalhando e cobrando melhorias para a nossa região. Nossa 
rua era totalmente apagada e a instalação de iluminação pública, 
nos trouxe muito mais segurança”. - Maria Elienete Gonçalves, 
moradora há mais de 45 anos do Beco da Nete, no Anil.

 A Câmara de Vereadores derrubou o veto do Prefeito ao Projeto 
de Lei nº 232/2013, de autoria do Vereador Carlo Caiado e outros, 
que reduz de 65 para 60 anos o direito de gratuidade para idosos 
em estacionamentos públicos no Rio.
 A nova legislação tem por objetivo fazer uma correção na Lei nº 
5.477/2012, que inst i tu i  o Cartão de Gratuidade de 

Estacionamento para idosos em espaço público, adequando ao que prevê o Estatuto do 
Idoso, que considera idoso o cidadão a partir de 60 anos. A nova legislação vai facilitar 
ainda o acesso ao cartão, não somente para o idoso que vai usar o cartão para a 
gratuidade em logradouro público, mas também para o idoso que vai usar o cartão para a 
identificação nos estacionamentos de estabelecimentos privados que tenham a 
destinação de vagas para idosos. Outra mudança importante que será implementada na 
Lei, é a possibilidade de o idoso requerer o benefício através da internet.

Gratuidade de estacionamento público
ampliado para 60 anos



 Sempre presente no cotidiano dos moradores de Jacarepaguá, o Vereador 
Carlo Caiado e o Deputado Estadual Tio Carlos estiveram na Estrada do Rio Grande, 
altura do número 3.350, na comunidade mais conhecida como “Escorrega”. Na ocasião, 
moradores pediram a intervenção dos parlamentares para que a região seja beneficiada 
com obras de urbanização e saneamento. “Estamos lutando junto à Prefeitura para que 
essa região também entre no programa de urbanização do Bairro Maravilha Oeste, tendo 
em vista a necessidade dos moradores. Falta saneamento básico, encanação de água 
potável, bem como iluminação pública. Estamos encaminhando essas demandas todas à 
Prefeitura e vamos cobrar para que esses moradores sejam atendidos com serviços 
públicos essenciais”, destacou Caiado.

Caiado e Tio Carlos ouvem moradores

Outras melhorias
Rua Iriquitiá

 O Vereador Carlo Caiado e o Deputado Estadual Tio Carlos 
solicitaram e a Rio Luz efetuou melhorias na iluminação pública do 
Conjunto Habitacional Morada dos Sonhos, na Rua Iriquitia, nº 260, na 
Taquara. O local estava com lâmpadas queimadas e fiação exposta, 
oferecendo risco aos moradores.

Caixa de esgoto da Rua André Rocha
 Após intervenção do Vereador Carlo Caiado e do Deputado 
Estadual Tio Carlos, a Secretaria de Conservação solucionou o 
problema de entupimento da rede de esgoto na entrada da rua.
 A falta de conexão da rede interna, com o tronco principal da 
rede de coleta de esgotos, levava os moradores a conviver com 
constantes vazamentos. O problema foi resolvido com uma nova 
caixa de conexão entre as redes.

 O esgoto que estava vazando na entrada da Comunidade Santa Inês, na 
Estrada Grajaú-Jacarepaguá, que foi desentupido, por solicitação do 
Vereador Carlo Caiado. O vazamento estava há meses incomodando os 
moradores e oferecendo risco de doenças, sobretudo em dias chuvosos, 
quando o esgoto se misturava com a água da chuva.

Rede de esgoto na Comunidade Santa Inês

Vereador acompanha saneamento
 O Vereador Carlo Caiado, presidente da Comissão Especial de Saneamento da 
Câmara Municipal do Rio, vem acompanhando os problemas, como a despoluição das 
lagoas, bem como obras de saneamento nos bairros e vazamentos de esgotos em 
diversos pontos de Jacarepaguá como, por exemplo:
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