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“É preciso garantir a ampliação de atendimento básico
de saúde em toda a Zona Oeste. Prevenção é
fundamental”, Vereador Carlo Caiado

Câmara de Vereadores doa
recursos para serem
investidos em saúde

Saúde de qualidade e unidades
de saúde equipadas e com capacidade para atender toda a população. Essas são algumas das
causas defendidas pelo Vereador
Carlo Caiado, vice-presidente da
Câmara de Vereadores do Rio.

Caiado é um dos autores da Lei
Municipal nº 5772/2014 e do
Decreto Legislativo nº1210/2015,
que juntos, permitiram as doações de R$ 180 milhões para
investimentos na construção
de Clínicas da Família. A verba

é oriunda de economia orçamentária da Câmara de
Vereadores. O parlamentar
vem acompanhando e
fiscalizando a aplicação
dos recursos na saúde,
a fim de garantir que
a cidade seja contemplada como um todo.
Na região, existem 7
Clínicas da Família distribuídas por Campo Grande,
Inhoaíba, Santíssimo, Senador Vasconcelos e Cosmos.

R$ 40 milhões para melhorias nos
hospitais Albert Schweitzer e Rocha Faria

Caiado presidiu a Comissão Especial da Câmara de Vereadores
que discutiu a municipalização do
Hospital Pedro II, em 2010. Na foto,
registro de visita à unidade, que
fica em Santa Cruz.

Caiado é um dos
autores do Decreto Legislativo que
permitiu a Câmara
de Vereadores doar
R$ 40 milhões para
serem investidos
nos hospitais Albert
Schweitzer, em Realengo e Rocha Faria,
em Campo Grande.
Os recursos doados são oriundos
d o Fu n d o E s p e -

cial da Câmara de
Vereadores e foi
utilizado para a reforma e expansão
das duas unidades
de saúde. No Albert
Schweitzer foi inaugurada a Coordenação de Emergência Regional (CER).
O novo CER tem
capacidade para
cerca de 700 atendimentos por dia.
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Caiado: Escolhido um dos sete
jovens líderes políticos no Brasil
C

onsiderado um dos parlamentares mais atuantes na Câmara de Vereadores, o Vereador Carlo Caiado foi um dos
sete jovens líderes políticos no Brasil, selecionados pela
Embaixada Americana, para participar do seminário ‘Jovens
Líderes Políticos 2016’ (Young Political Leaders), programa de
intercâmbio político promovido pelo Governo Americano há
75 anos.
O intercâmbio aconteceu entre os dias 26 de janeiro e 14 de
fevereiro, época de recesso parlamentar. Todas as despesas foram custeadas pelo Governo
Americano.
Caiado esteve em seis estados americanos, onde teve a oportunidade de ampliar seus conhecimentos. Lá, acompanhou um pouco das primárias das
eleições presidenciais em alguns
estados americanos, visitou comitês de campanhas, prefeituras e outros órgãos públicos.
Teve palestras com diversos especialistas na área de ciência
política, marketing político, administração
pública, entre outros temas.

Com os organizadores
do Seminário.

Certificado de participação.

Com o candidato
Dr. Ben Carson.

Encontro com o embaixador
Paulo Guimarães.

Romualdo Boaventura

recebe Medalha Pedro Ernesto
Cercado de amigos
e familiares, o exvereador Romualdo Boaventura foi
condecorado pelo
Vereador Carlo Caiado, vice-presidente da
Câmara de Vereadores
do Rio, com o conjunto de medalhas Pedro
Ernesto, a maior comenda do município.
A solenidade acon-

teceu em maio deste
ano, na quadra da
Escola de Samba
G.R.E.S Sereno de
Campo Grande.
Engenheiro e professor universitário,
Romualdo é uma importante liderança em
Campo Grande e que
possui um histórico
brilhante de trabalho
em prol da cidade.

Fale com Caiado

Cumpriu três mandatos como Vereador
do Rio, foi Secretário
Municipal de Transporte e Coordenador de Projetos Especiais da Secretaria
Municipal de Habitação, onde participou
da implantação de
programas como o
Favela-Bairro, Morar
Legal, entre outros.

Vereador por três mandatos, Romualdo é uma importante liderança
na Zona Oeste

Endereço: Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, Praça Floriano s/n- Gabinete
1003- Cinelândia- Centro Rio de Janeiro Cep: 200031-050- Telefone: 3814-2465

Informativo de Prestação de Contas à sociedade das ações realizadas pelo Vereador Carlo Caiado, durante o seu mandato legislativo, na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro.
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Atitude pelo Rio é buscar por melhorias para a qualidade de vida da população.
Vereador Carlo Caiado

Escolas de Turno Único avançam na cidade
Um dos autores da Lei Municipal nº
5.225/2010,, que implanta o Turno
Único nas escolas do município até
2020, o Vereador Carlo Caiado vem
acompanhando a aplicação da lei na cidade.
Caiado é um dos autores do Decreto Legislativo nº 1210/2015,
que permitiu a doação de

R $ 5 0 m i l h õ e s d o Fu n d o
Municipal da Câmara de
Vereadores para investimentos na construção de mais unidades de ensino. As escolas em
tempo integral permitem um
melhor aproveitamento em sala
de aula. A região possui 8 Escolas do Amanhã e 29 Espaços de
Desenvolvimento Infantil (EDIs).

Prefeitura reajusta repasse de creches
conveniadas e impede fechamento de unidades

Algumas creches conveniadas
com a Prefeitura do Rio, que corriam o risco de fechar as portas
em 2016, comemoram o reajuste
de 28% no repasse feitos às unidades, que estava defasado há anos.
Procurado por um grupo de diretores, o Vereador Carlo Caiado tomou conhecimento da real situação
das creches, a maioria delas, situadas em áreas carentes da cidade.
O valor repassado pela Prefeitura,
por criança, era de R$ 233 por mês, e
o restante era mantido pela creche.
O valor era insuficiente, o que levou as unidades à crise financeira.
Acompanhado de um grupo de
diretores de creches da Associa-

ção das Creches Conveniadas
com a Prefeitura do Rio de Janeiro
(ACREPERJ), Caiado se reuniu com a
Secretaria Municipal de Educação e
posteriormente com o então Secretário Executivo de Governo, Pedro
Paulo. Após evidenciar o problema,
a Prefeitura reajustou o repasse para
R$ 300. “O valor ainda não é o ideal
e a luta continua. Essas unidades
fazem um importante trabalho de
auxílio à Prefeitura, atendendo nossas crianças em tempo integral, para
que as mães possam trabalhar com
tranquilidade. Não podemos permitir o fechamento de creches, muito pelo contrário, devemos é ampliar
o número de vagas”, ressalta Caiado.

Mercado São Braz vira
patrimônio cultural
e histórico da cidade
O patrimônio histórico e
cultural da cidade precisa ser
preservado. Caiado é um dos
autores da Lei Municipal nº
5.974/2015, que preserva como
patrimônio cultural e histórico

da Cidade, a sede onde funciona
a Sociedade Mercado São Braz,
localizada na Rua Augusto de
Vasconcelos, nº 99 e Rua Coronel
Agostinho, em Campo Grande.

Vereador em reunião com diretores de creches conveniadas e o Secretário
Pedro Paulo.

Caiado com diretores de creches conveniadas na Secretaria de Educação.
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Luta constante por melhorias
no saneamento da Zona Oeste
Presidente da Comissão Especial
de Saneamento da Zona Oeste,
o Vereador Carlo Caiado vem
acompanhando e fiscalizando
as ações do governo em toda a
Zona Oeste sobre esta questão.
Através de Emendas Legislativas,
o parlamentar vem indicando
recursos para serem aplicados
em melhorias na canalização
de água e implantação da rede
de esgoto em toda a região.

Caiado luta por implantação de um retorno na Estrada do Campinho
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Depoimentos
Romualdo
Boaventura

“Aos 35, com experiência de
três mandatos consecutivos de
Vereador e hoje Vice-Presidente
da Câmara Municipal do Rio de
Janeiro, aliada ao seu perfil de
sensatez, serenidade, sintonia
com os novos tempos e respeito à coisa pública, fazem do
Vereador Caiado não só uma
grande liderança atual como
trazem a expectativa de um
futuro promissor para a política
em nossa Cidade”. - Romualdo
Boaventura, Campo Grande.

: 9861/2016

Jane
Mazzoleni

Atendendo a solicitações de
moradores, o Vereador Carlo
Caiado encaminhou o ofício GVCC nº 9861/2016 à
Prefeitura do Rio relatando a
importância da implantação
de um retorno em frente ao
número 3885, na Estrada do
Campinho, sentido Centro de

Campo Grande. Esta é uma
das grandes reclamações de
motoristas que transitam pela
via, tendo em vista, que para
acessarem o retorno, precisam
percorrer mais de 1Km da
Estrada do Campinho para
acessar o caminho de volta.
A a b e r t u ra d e s s e re to r-

no não só agilizaria a vida
dos moradores, como também resolveria o problema
de acidentes, já que muitos
motoristas, para encurtar o
caminho, acabam utilizando
o retorno existente no sentido
contrário, fazendo contra mão.

Redutores de velocidade para evitar acidentes
Reivindicação antiga de moradores, o Vereador Carlo Caiado
encaminhou o ofício GVCC nº
9862/2016 à Prefeitura do Rio

informando a necessidade de
implantação de um pardal
para avanço de sinal nas estradas do Campinho e Inhoaíba.

A medida tem por objetivo
acabar com os inúmeros acidentes que vem ocorrendo nas
vias, devido ao avanço de sinal.

Sobre o Vereador Carlo Caiado
Cumprindo o seu terceiro mandato como Vereador da Cidade, Carlo Caiado é
Vice-Presidente da Câmara de Vereadores do Rio. É filiado ao partido Democratas (DEM) desde 2004, quando foi eleito pela primeira vez, se tornando um
dos mais jovens parlamentares a assumir uma vaga no Legislativo Carioca.
Conheça mais em www.carlocaiado.com.br

“Sempre acompanhei e militei
na política e minha experiência
me diz que o Vereador Carlo
Caiado é sem dúvida representante da nova política que queremos, da nova geração que
queremos. É atencioso com as
pessoas, tem espírito público e
é competente na articulação, o
que associado à sua juventude
nos enche de esperança”.- Jane
Mazzoleni, advogada e empresária do ramo imobiliário.

Claudio
Braga

“O Vereador Caiado é uma pessoa
de garra que aprendi a respeitar.
Acompanho a sua luta e vejo o
quanto é um guerreiro incansável para ajudar a população carioca. Campo Grande precisa de
grandes representantes políticos
e o Vereador Carlo Caiado é um
deles”. Claudio Braga de Melo,
morador de Campo Grande.

