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“Só temos a agradecer ao Vereador Carlo Caiado por tudo o que ele tem 
feito em nossa comunidade. Ele é muito presente e todas as vezes que o 
solicitamos, sempre está à disposição para nos receber”. - Eloi Antônio da 
Costa, morador da Travessa das Artes, em Pedra de Guaratiba.  

"Sem dúvida alguma, era um sonho para todos nós vermos nosso bairro 

como se encontra hoje: ruas asfaltadas e pavimentadas. Acompanho e 

reconheço o trabalho do Vereador Caiado junto à Associação de 

Moradores. Que essa parceria continue trazendo melhorias para todos 

nós". - Jhonata Morzack, morador da Comunidade Piraquê, em Guaratiba.

“Fui candidato a Deputado Estadual na eleição passada e mesmo 

sofrendo um acidente, obtive 1.096 votos. Agradeço aos amigos pela 

confiança e agora arregaço as mangas para apoiar a reeleição do 

Vereador Carlo Caiado a quem muito admiro”. - Marinho (Presidente da 

Associação de Moradores do Jardim Terra Firme, em Santíssimo)

http://WWW.CARLOCAIADO.COM.BR


Cartório para Santa Cruz
 Atendendo a reivindicação de moradores, o 
Vereador Carlo Caiado intermediou junto à 
Associação de Notários e Registradores do Estado 
do Rio de Janeiro (Anoreg), o retorno do cartório de 
Santa Cruz, na Zona Oeste. Com uma população de 
mais de 250 mil habitantes, a região não possui 
cartório. O mais próximo fica no bairro vizinho, em 
Campo Grande.
 Após abaixo assinado e reunião com o 
presidente da Anoreg, o Poder Judiciário autorizou a 
criação do cartório, que será implantado, tão logo 

sejam resolvidas as questões burocráticas de documentação.
 A implantação de um cartório em Santa Cruz é uma conquista importante para a 
região, que trará inúmeros benefícios para os contribuintes, não só pessoa física, mas 
também para o comércio, o sistema financeiro e industrial do bairro.

 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

"Decisão da Corregedoria Geral da Justiça/RJ, 
no sentido de dotar, com pelo menos um Serviço 
de Registro Civil e um Serviço de Registro de 
Imóvel, o bairro de Santa Cruz, objeto de vossa 
permanente busca". Resposta oficial da 
Anoreg(órgão representativo dos cartórios)

Recebendo do presidente da
Anoreg a resposta positiva do
Poder Judiciário

“Ter um cartório  em Santa Cruz é de suma importância para a nossa população, que 
segundo o último senso do IBGE, possui aproximadamente 250 mil habitantes, que se 
deslocam perdendo tempo e dinheiro para irem ao cartório de Campo Grande, que já atende 
a uma população aproximada de 328 mil pessoas. Santa Cruz, em seu desenvolvimento, 
merece esse cartório, por isso que apoiamos a luta do Vereador”. - Valdemar Neto, 
Coordenador de Convênios da Universidade Cândido Mendes.



Santa Cruz

 Atendendo a reivindicação de moradores, o Vereador 
Carlo Caiado está lutando junto à Prefeitura para que a 
Rua XV de Dezembro, em Santa Cruz, seja contemplada 
com o programa Bairro Maravilha Oeste. O mesmo visa a 
urbanização completa do local com drenagem, rede de 
esgoto, calçamento e pavimentação. Caiado esteve com 
moradores da região, que reclamaram muito das 

condições da rua. “Estou buscando junto à Prefeitura a inclusão dessa rua no programa, 
pois é inadmissível a situação, que piora ainda mais em dias de chuva”, salientou o 
Vereador, que é presidente da Comissão Especial de Saneamento da Zona Oeste.

Urbanização da Rua XV de Dezembro

Obra da Comunidade Vitor Dumas é retomada

 Já foram iniciados os preparativos para a 
construção de mais uma Escola do Amanhã, em 
Santíssimo, uma solicitação antiga do Vereador Carlo 
Caiado, atendendo à reivindicação de moradores. O local 
escolhido foi a Praça Mário Santos, no sub-bairro Nossa 
Senhora de Fátima. O terreno já foi cercado e a placa de 
obra fincada. No lugar será construído um colégio para 
atender alunos do ensino fundamental, com três 
pavimentos e uma quadra de esporte coberta.

 Com a construção dessa escola, Santíssimo passará a 
contar com cinco novas escolas. “Educação é fundamental e é 
o que mais temos cobrado de investimentos por parte da 
Prefeitura. Através de emenda ao Orçamento Municipal desde 
2011, venho fazendo  indicação destinando verba para a 
construção dessa unidade, por entender que a região 
precisava de mais escolas”, ressalta Caiado. 

Santíssimo vai ganhar mais uma escola
Santíssimo

 Após cobranças do Vereador Carlo Caiado, a 
obra do Bairro Maravilha Oeste, na Comunidade Vitor 
Dumas, em Santa Cruz, foi retomada, depois de meses 
parada. No início do ano, a Prefeitura paralisou as obras. 
Nesta mesma época, uma forte chuva de verão trouxe 
transtornos para os moradores. As ruas, que ainda 
estavam sem canalização, viraram um mar de lama. Sem 
escoamento, a água invadiu as casas, fazendo com que alguns moradores perdessem 
seus pertences. Procurado pela população, Caiado intercedeu junto à Prefeitura, três 
dias depois, foi feita uma intervenção paliativa e posteriormente a obra foi retomada.

Construir EDI na Praça do sub-bairro Nossa 
Sra. de Fátima, Santíssimo,XXIV RA, AP-5



Guaratiba
Rua Jece Valadão é urbanizada

 A rua de barro, que em dias de chuvas se tornava um 
mar de lama, ficou pra trás. Uma luta antiga dos moradores e do 
Vereador Carlo Caiado, enfim se tornou realidade. A Rua Jece 
Valadão, na Comunidade Piraquê, em Guaratiba, recebeu obras 
de urbanização, através do Programa Bairro Maravilha Oeste. 

 O barro deu lugar a uma faixa de asfalto, com o meio fio 
bem localizado e as caídas de água devidamente direcionadas, 
a fim de evitar bolsões d’água. 

 Além da cobrança constante junto ao governo, o 
Vereador conseguiu articular na Câmara de Vereadores a 
votação, em regime de urgência, de autorização para que a 
Prefeitura conseguisse o empréstimo que está viabilizando a execução destas obras.

Travessa Diniz recebe melhorias
 A rua esburacada, que oferecia risco aos 
moradores, sobretudo idosos, ganhou reformulação. 
Por solicitação do Vereador Carlo Caiado, a Travessa 
Diniz, localizada na Estrada do Catruz, em Guaratiba, 
recebeu melhorias, para a alegria da população. As 
intervenções foram feitas pela Secretaria Municipal de 
Conservação sob o olhar atento dos moradores.

Outras melhorias para a Zona Oeste

 A Trav. Julieta, em Guaratiba e Rua Edite, no 
sub-bairro Areia Branca, em Santa Cruz, receberam 
nova iluminação pública. A Rio Luz atendeu as 
solicitações do Vereador Carlo Caiado e reformulou a 
iluminação dos locais. Os mesmos estavam às escuras, 
tendo em vista o péssimo estado de conservação das 
antigas instalações, o que tornava inviável transitar pelo 
local à noite.

Travessa Julieta e Rua Edite com nova iluminação

 Atendendo a solicitação do Vereador Carlo Caiado, a 
Secretaria Municipal de Conservação implantou ralos na 
entrada da Travessa. das Artes, em Guaratiba. Em dias de 
chuvas os moradores tinham grandes transtornos em virtude 
da falta de escoamento, já que a água vinda do Caminho da 
Servidão e da Rua Belchior da Fonseca, alagava a Travessa 
das Artes.

 Os Condomínios Firense Laife, Piacenza Life e Parma Life 
situados no Sub-Bairro São Victor em Santíssimo, receberam novos 
containers modelo Temac, para armazenamento de lixo, por 
solicitação do Vereador Carlo Caiado

Entrada da Travessa das Artes recebe ralos

Novos containers são entregues
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