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Caiado em visita à Clinica da Família Dr. Hans Jurgen 
Fernando Dohmann.

Fiscalização e cobrança por melhorias na saúde .

Caiado com o Secretário de Saúde em visita ao posto.

Câmara de Vereadores doa recursos 
para serem investidos em saúde
 O  Vereador Carlo Caiado 
é um dos autores da Lei 
Municipal nº 5772/2014 
e do Decreto Legislativo 
nº1210/2015, que jun-
tos, permitiram as doa-
ções de R$ 180 milhões 
para investimentos na 
construção de Clínicas 
da Família. A verba é 
oriunda de economia 

Saúde de qualidade é 
essencial. O Vereador 
Carlo Caiado vem co-
brando junto à Pre-
feitura a reforma e 
ampliação do Centro 
Municipal de Saúde 
Dr. Alvimar de Car-
valho, em Guaratiba. 
Em visita à unidade, 
acompanhado do Se-
cretário Municipal de 
Saúde, Caiado ouviu de 
médicos e pacientes a 
necessidade de inter-

Escolas de turno único avançam na cidade

Moradores cobram reforma do Posto 
de Saúde Dr. Alvimar de Carvalho

Um dos autores da Lei nº 
5.638/2013, 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 

orçamentária da Câ-
mara de Vereadores do 
Rio de Janeiro. O par-
lamentar vem acompa-
nhando e fiscalizando 
a aplicação dos re -
cursos orçamentários 
municipais, garantin-
do que a Zona Oeste 
seja contemplada com 
unidades de saúde.

do Decreto Legislativo nº 
1210/2015, que permitiu 
a doação de R$ 50 mi-
lhões do Fundo Municipal 
da Câmara de Vereadores 
para investimentos na 
construção de unidades de 
ensino da rede municipal.

venções na unidade, 
tendo em vista a grande 
demanda por atendi-
mento. “Com a � naliza-
ção dessa obra, dare-
mos mais uma opção de 

atendimento à população”, 
destaca Caiado, que en-
caminhou o ofício GVCC 
nº 435/2016, solicitando à 
Prefeitura o cronograma 
para acompanhar a obra.
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Fale com Caiado 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.

Considerado um dos parlamentares mais atuantes na Câ-
mara 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 des-
pesas foram custeadas pelo Governo 
Americano.

 Caiado esteve em seis estados america-
nos, onde teve a oportunidade de am-
pliar seus conhecimentos. Lá, acom-

panhou um pouco das primárias das 
eleições presidenciais em alguns 
estados americanos, visitou co-
mitês de campanhas, prefeitu-
ras e outros órgãos públicos. 
Teve palestras com diversos es-
pecialistas na área de ciência 

política, marketing políti-
co, administração 
pública, entre ou-
tros temas.

Caiado: Escolhido um dos sete 
jovens líderes políticos no Brasil

Com os organizadores 
do Seminário.

Com o candidato 
Dr. Ben Carson.

Certificado de participação.

Encontro com o embaixador 
Paulo Guimarães.

Em reunião no Batalhão, Vereador cobra mais atenção para Guaratiba.

Caiado cobra mais 
segurança na região
Acompanhado de um 
grupo de moradores, o 
Vereador Carlo Caiado 
esteve no 27º Batalhão 
da Polícia Militar, uni-
dade responsável pelo 
policiamento nos bairros 
de Santa Cruz, Paciên-
cia, Guaratiba, Pedra de 
Guaratiba e Sepetiba, 
para cobrar mais poli-
ciamento para a região.
Caiado levou ao comando 
da unidade a preocu-

pação de moradores 
acerca do crescimento 
do índice de crimi-
nalidade, sobretudo, 
quanto ao número de 
assaltos. O Vereador 
solicitou ao comandan-
te do batalhão, uma 
atenção especial aos 
bairros, principalmente 
em Guaratiba, de onde 
tem vindo o maior  
número de reclamações 
acerca da insegurança. 

Considerado um dos parlamentares mais atuantes na Câ-
mara 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 des-
pesas foram custeadas pelo Governo 
Americano.

 Caiado esteve em seis estados america-
nos, onde teve a oportunidade de am-
pliar seus conhecimentos. Lá, acom-

panhou um pouco das primárias das 
eleições presidenciais em alguns 
estados americanos, visitou co-
mitês de campanhas, prefeitu-
ras e outros órgãos públicos. 
Teve palestras com diversos es-
pecialistas na área de ciência 

política, marketing políti-

jovens líderes políticos no Brasil
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Atitude pelo Rio é buscar por melhorias para a qualidade de vida da população.
Vereador Carlo Caiado

As ruas de chão batido, que em dias de 
chuvas se transformavam em um mar 
de lama, aos poucos estão � cando para 
trás. Os moradores das ruas São Joa-
quim, Caminho da Servidão e Travessa 
Julieta comemoram a chegada de obras 
de urbanização e saneamento das vias.
O Vereador Carlo Caiado, sempre 

Ter o título de proprie-
dade de suas residên-
cias é uma das lutas 
dos moradores da Co-
munidade Piraquê, em 
Guaratiba. Um novo 
passo para essa con-
quista foi dado durante 
reunião na Secretaria 
de Estado de Habita-
ção (SEH), dia 31 de 

Moradores comemoram a chegada 
de urbanização e saneamento

Comunidade Piraquê: Luta por regularização fundiária

Rua São Joaquim

Caminho da Servidão

Travessa Julieta

Travessa Diniz e Rua Belchior da Fonseca recebem asfaltamento

ANTES

ANTES

ANTES

ANTES

DEPOIS

DEPOIS

DEPOIS

DEPOIS

presente na Zona Oeste, vem acom-
panhando e fiscalizando a apli-
cação de recursos públicos nas 
intervenções da Prefeitura na região.

Caiado comemora com lideranças a chegada do Bairro Maravilha na  região.

Travessa Julieta, Ofício - GVCC  nº 428/2015 Travessa São Joaquim, Ofício - GVCC  nº 418/2015

Rua Belchior da Fonseca, Ofício - GVCC  nº 213/2016Travessa Diniz, Ofício - GVCC  nº 420/2015Caminho da Servidão, Ofício - GVCC  nº 418/2015

A inclusão do saneamento no programa 
Bairro Maravilha Oeste foi uma indicação 
da Comissão Especial de Saneamento da 
Zona Oeste, da Câmara de Vereadores, 
presidida por Caiado.

“Caiado é autor do Projeto de Lei n° 
153, de 16 de maio de 2012, que de-
clara a Comunidade Piraquê como 
área de Especial Interesse Social, 
para � ns de regularização”.

Travessa Julieta, Ofício - GVCC  nº 428/2015

maio deste ano, entre 
o secretário, um gru-
po de moradores e o 
Vereador Carlo Caiado.
O processo de regu-
l a r i z a ç ã o  f u n d i á r i a 
que estava parado na 
Secretaria, há anos, foi 
retomado após enten-
dimento com o órgão.
A Secretaria de Habita-

ção, em parceria com 
o Instituto de Terras 
do Estado do Rio de 
Janeiro (ITERJ), fará o 
recadastramento dos 
moradores da região. 
Com esses dados em 
mãos, haverá a topo-
gra� a da área, para em 
seguida, proceder a 
regularização fundiária.

Rua Belchior da Fonseca, Ofício - GVCC  nº 213/2016Travessa Diniz, Ofício - GVCC  nº 420/2015Caminho da Servidão, Ofício - GVCC  nº 418/2015

Travessa São Joaquim, Ofício - GVCC  nº 418/2015
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Catarina 
Amorim

Valentim 
Cruz 

Depoimentos

“Conheço o vereador desde 
a Juventude Democratas e 
sempre admirei seu trabalho, 
sua garra e honestidade. É um 
incansável na busca por me-
lhorias para a nossa região. Por 
tudo isso,  sou Carlo Caiado”.- 
Catarina Amorim, Conselheira 
Tutelar, Guaratiba 

“Sou nascido e criado em 
Pedra de Guaratiba e vejo o 
trabalho do Vereador Carlo 
Caiado sempre crescendo em 
nossa região. Parabéns por 
ele estar sempre presente em 
nosso cotidiano”, - Valentim 
Cruz, líder comunitário de Pe-
dra de Guaratiba

“Há 12 anos conheço o Verea-
dor Carlo Caiado, de quem sou 
grande admirador. Caiado sem-
pre teve grande atuação em 
Guaratiba, levando nossas rei-
vindicações à Prefeitura”. - Mar-
co Farinha, Jardim Cinco Marias, 
Guaratiba.

M o r a d o r e s  f a z e m 
abaixo-assinado por 
revitalização em praça

Em reunião na Cedae, Caiado cobra água para Guaratiba

Luta constante por melhorias no saneamento na Zona Oeste

Em visita a Guaratiba, o 
Vereador Carlo Caiado 
recebeu das mãos dos 
moradores um abaixo 
-assinado, solicitando a 
revitalização da Praça 
Waldemar Teixeira na 
região. O documento 
fo i  encaminhado à 
Secretaria Municipal 

Acompanhado de um grupo de mora-
dores, o Vereador Carlo Caiado foi rece-
bido pelo presidente da Cedae para tratar das 
obras de abastecimento de água na região.
Caiado cobrou celeridade na conclusão das 
obras dos reservatórios de Guaratiba, que am-
pliarão o fornecimento, resolvendo o problema 
de falta d’água na região. O Vereador solicitou 
ainda, a construção de uma ligação de 400 mm 
para interligar a rede de 600 mm da Avenida 
D. João VI (antiga Avenida das Américas, hoje 
BRT Transoeste), com a rede de 300 mm da 

Presidente da Comissão Especial de Saneamento 
na Zona Oeste, o Vereador Carlo Caiado vem 
acompanhando e fiscalizando as ações do 
governo em Guaratiba.  Através de Emendas 
Legislativas, o parlamentar vem indicando recur-
sos para serem aplicados na limpeza de canais 
e rios da região, como por exemplo, o Rio Pi-
raquê e os canais 1, 2 e 3, bem como a implan-
tação de saneamento e a canalização de água.

de Conservação, jun-
tamente com o ofício 
GVCC nº 662/2016, infor-
mando as necessidades 
destacadas pelos mo-
radores. Entre as so-
licitações estão uma 
Academia da Terceira 
I d a d e  ( AT I )  e  q u a -
dras poliespor tivas.

Marco 
Farinha

Avenida Maranhão, no Jardim Garrido, visando 
uma melhor distribuição de água, como por 
exemplo, na Estrada da Capoeira Grande. A 
cobrança tem sido constante e sabemos da 
sensibilidade que a Cedae tem de entender 
a dificuldade dos moradores, que há anos 
enfrentam problemas de falta d’água, sobre-
tudo, no verão. A construção dos reservatórios 
é uma necessidade urgente”, ressalta Caiado.
A Cedae se comprometeu em se empenhar 
para atender às demandas dos moradores.

Luta por grama sintética no campo de futebol da Praça João Vitor
Importante área de lazer na Comunidade Cinco Marias, a Praça João Vitor é frequentada por boa par-
te da população local, seja para atividade física ou para um passeio com as crianças nos dias ensola-
rados. Através do ofício GVCC nº 663/2015, o Vereador Carlo Caiado encaminhou à Prefeitura do Rio 
a demanda dos moradores acerca da implantação de grama sintética no campo de futebol da praça.


