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“Tenho grande admiração pelo trabalho do Vereador Carlo Caiado. Ele 

está sempre atento às nossas reivindicações e é um incansável na busca 

por melhorias para o nosso bairro”. - Aderval Brito, comerciante e morador 

da Glória.

"A Colônia de Pescadores ficou muito agradecida pela atitude do 

Vereador em apresentar o projeto de lei, valorizando nossa categoria. 

Esse reconhecimento demonstra o apreço que a sociedade tem pela 

pesca artesanal". - Pedro Martins, presidente da Colônia de Pescadores 

Z13.

Gabinete 1003 - Telefones: (21) 3814-2465 /vereadorcarlocaiado

"Agradeço ao Caiado pela iniciativa em interceder junto à Prefeitura pela 
remoção do muro da Praça Sarah Kubitschek, substituindo-o por grade, 
tendo em vista o isolamento da praça, que tem colocado os 
frequentadores em risco ou deixando-a vazia". - Carlo Wladimyr, 
presidente da Associação de Moradores da Praça Sarah Kubitschek AMA 
Sarah.
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Gratuidade de estacionamento público
ampliado para 60 anos

 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 institui 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. Assim que sair publicada em Diário Oficial, 
a lei passa a vigorar.

 Após abaixo-assinado coletado nas ruas, pelo Vereador Carlo Caiado e sua 
equipe, pedindo a reabertura da 9ª Delegacia do Catete, o Governador Luiz Fernando, 
Pezão, em encontro com o Vereador Carlo Caiado e o Deputado Estadual Tio Carlos, 
se comprometeu com a reabertura, urgente, da unidade.  A boa notícia foi dada no último 
dia 15, em reunião na sede do Governo do Estado, quando foi entregue ao Chefe de 
Polícia do Rio o abaixo-assinado. Na reunião, foram tratados também outros assuntos 
referentes à segurança pública na cidade.
 A Delegacia do Catete foi fechada em 15 de março de 2014 pela Vigilância 
Sanitária, que constatou que as condições do prédio eram prejudiciais à saúde dos 
funcionários. Uma reforma lenta está em andamento na unidade, no entanto, não será 
suficiente ainda para a sua reabertura. Desde o fechamento da delegacia do Catete, as 
ocorrências estão sendo feitas na 10ª DP (Botafogo). O prédio, que fica na Rua Pedro 
Américo, foi inaugurado em 1909 e é tombado pela Prefeitura.

Governador se compromete com
reabertura da Delegacia do Catete



 O muro, com um painel em homenagem a Millôr Fernandes, é um ponto de 
conflito na Praça Sarah Kubitschek, em Copacabana. Moradores pedem a remoção do 
muro que esconde a praça em pleno bairro. Por isso, o Vereador Carlo Caiado iniciou um 
abaixo assinado com moradores, para em seguida solicitar à Prefeitura a demolição do 
muro, substituindo-o por grade e a recolocação do painel em homenagem a Millôr 
Fernandes em outra área do bairro. “É importante destacar que não queremos a 
destruição do painel, que é uma atração da praça, mas sua mudança de local, para que o 
muro seja substituído por grade, tendo em vista que o mesmo esconde a praça e oferece 
risco aos moradores”, destaca Caiado.

 O Verereador Carlo Caiado visitou a 
creche Solar Meninos de Luz, entidade 
filantrópica, situada no Pavão-Pavãozinho, 
em Copacabana. Caiado foi recebido pelo 
diretor da creche, Guilherme Maltaroli, que 
mostrou todas as dependências da unidade, 
bem como o trabalho social desenvolvido 
paras crianças e adolescentes da região.
 A creche é uma das que possuem 
convênio com a Prefeitura e exerce um papel 
fundamental na educação, atendendo 
crianças a partir de três meses de idade.

Caiado visita creche do Pavão-Pavãozinho

 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 
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

Remoção de muro na Pç. Sarah Kubitschek



Tubulação de esgoto na Rua Hermenegildo

 Com uma ligação antiga e vazamentos, a rede de tubulação de 
esgoto da Rua Hermenegildo de Barros, em frente ao número 24, em 
Santa Tereza, foi trocada por solicitação do Vereador Carlo Caiado. A 
obra durou três dias, devido às escavações e os canos foram 
substituídos por outros mais modernos. A calçada por onde passa parte 
da rede de esgoto também foi totalmente refeita.

 O Vereador Carlo Caiado encaminhou ofício à Prefeitura 
cobrando a reabertura dos dois banheiros públicos existentes entre as 
passarelas Dois de Dezembro e Tucumã, no Parque do Flamengo, que 
estão fechados desde fevereiro deste ano. “A multa para quem faz xixi na 
rua passou de R$ 170,00 para R$ 510,00, para tanto é necessário que o 
Poder Público ofereça mais banheiros para a população. Acho 
inadmissível esses banheiros estarem fechados e não disponíveis para a 
população.”, destaca Caiado.

Reabertura de banheiros no Parque do Flamengo

 Atendendo a solicitações do Vereador Carlo Caiado, a Prefeitura 
implantou dezenas de lixeiras ao longo da Rua Cândido Mendes, na 
Glória. A medida tem por objetivo oferecer mais equipamentos para coleta 
de lixos, evitando assim, que sejam jogados na rua.

Rua Cândido Mendes recebe lixeiras novas

Caiado na Colônia de Pescadores Z13
 Autor do Projeto de Lei nº 1403/2015, que 
declara como Patrimônio Cultural de natureza 
imaterial a pesca artesanal no Município do Rio de 
Janeiro, bem como as comemorações do Dia de 
São Pedro, promovidas pelas diversas colônias 
de pescadores, o Vereador Carlo Caiado foi 
recebido pelo presidente da Colônia Z13, Pedro 
Martins e seu vice, Manoel. Durante a visita, a 
valorização da atividade pesqueira deu o tom da 
pauta. “A Colônia é um patrimônio de nossa 
Cidade, localizada em plena Copacabana, e que 
infel izmente está com suas instalações 
precisando de reforma urgente. Muitas famílias tiram o seu sustento da pesca artesanal e 
é importante preservamos essa área”, disse Caiado, que está cobrando da Prefeitura 
também, uma reforma no local, tendo em vista o péssimo estado de conservação.

Outras melhorias para a região
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