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Luta constante por melhorias 
no saneamento na Zona Oeste
P r e s i d e n t e  d a 
C o m i s s ã o  E s p e -
c i a l  d e  S a n e a -
m e n t o  n a  Z o n a 
Oeste, o Vereador 
Carlo Caiado vem 
acompanhando e 
� scalizando as ações 
do governo em San-
ta Cruz sobre esta 
questão.  Através de 
Emendas Legislati-
vas, o parlamentar 

vem indicando re-
cursos para serem 
aplicados na limpe-
za de canais e rios 
da região, como por 
exemplo, o desas-
soreamento do Rio 
Guandú e do Canal 
do Itá, ambos na 
Av. João XXIII; a ca-
nalização de água e 
implantação de sa-
neamento na região.

Cartório de Santa Cruz completa 
primeiro ano de funcionamento

Em funcionamento desde novem-
bro do ano passado, o car tório de 
Santa Cruz completa seu pr imeiro  
ano   em   funcionamento  este ano.
A abertura, ano passado, foi muito 
comemorada por moradores e pelo 
Vereador Carlo Caiado.  Há anos sem esse 
serviço no bairro, os moradores precisavam 

recorrer ao bairro vizinho para, por exem-
plo, retirar uma certidão de nascimento.  
A conquista do cartório veio após um 
abaixo-assinado,  organizado pelo 
Vereador Carlo Caiado e moradores, 
que foi entregue ao presidente da As-
sociação dos Notários e Registradores 
(Anoreg/RJ), durante reunião no órgão.

Caiado em reunião na Presidência da Associação 
dos Notários e Registradores (Anoreg/RJ).

Moradres assinam abaixo-assinado. Caiado vai as ruas ouvir a população. A luta agora é por mais um cartório 
na região.

Vereador recebe das mãos do Presidente 
da Anoreg, Dr. Carlos Firmo, a resposta 

positiva sobre cartório.
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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

Câmara de Vereadores doa recursos para serem investidos em saúde

Câmara de Vereadores 
doa R$ 40 milhões para 
melhorias nos hospitais 
Albert Schweitzer e 
Rocha Faria

Prefeitura reajusta repasse para creches 
conveniadas e impede fechamento de unidades

Caiado presidiu a Comissão Especial da Câmara de 
Vereadores que discutiu a municipalização do Hos-
pital Pedro II, em 2010. Na foto, registro de visita à 

unidade, que fica em Santa Cruz.

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.

Saúde é essencial e prevenção é primor-
dial. O Vereador Carlo Caiado é um dos 
autores da Lei Municipal nº 5772/2014 
e do Decreto Legislativonº1210/2015, 
que juntos, permitiram as doações de 

Caiado é um dos au-
t o r e s  d o  D e c r e t o 
Legislativo que per-
mitiu a Câmara de 
Vereadores doar R$ 40 
milhões para serem 
investidos nas duas 
unidades. A verba é ori-
unda do Fundo Especial 

Algumas creches conve-
niadas com a Prefeitura do 
Rio, que corriam o risco de 
fechar as portas em 2016, 
comemoram o reajuste 
de 28% no repasse, fei-
tos às unidades, que es-
tava defasado há anos.
Procurado por um grupo 
de diretores, o Vereador 
Carlo Caiado tomou co-
nhecimento da real situa-
ção das creches, a maio-
r ia delas,  s ituadas 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 
insu� ciente o que levou as 
unidades à crise � nanceira.
Acomp an h ado de  um 
grupo de diretores de 
creches da Associação das 
Creches Conveniadas com 
a Prefeitura do Rio de Ja-
neiro (ACREPERJ), Caiado 
se reuniu com a Secretaria 
Municipal de Educação 
e posteriormente, com o 
então Secretário Execu-
tivo de Governo, Pedro 
Paulo. Após evidenciar o 

problema, a Prefeitura 
reajustou o valor para R$ 
300. “Ainda não é o ideal e 
a luta continua. Essas uni-
dades fazem um importante 
trabalho de auxílio à Pre-
feitura atendendo nossas 
crianças, em tempo integral, 
para que as mães possam 
trabalhar com tranquilidade. 
Não podemos permitir o 
fechamento de creches, 
muito pelo contrário, de-
vemos é ampliar o número 
de unidades, criando mais 
vagas”, ressalta Caiado.

R$ 180 milhões para investimentos 
na construção de Clínicas da Família. 
A verba é oriunda de economia orça-
mentária da Câmara de Vereadores 
do Rio de Janeiro. O parlamentar vem 

acompanhando e � scalizando a aplicação dos 
recursos orçamentários municipais. Existem 
19 Clínicas da Família espalhadas pelos bairros 
de Santa Cruz, Paciência, Sepetiba e Guaratiba.

da Câmara Municipal 
do Rio. O Vereador 
Caiado também atuou 
na Comissão Especial 
criada na Câmara de 
Vereadores para discu-
tir a municipalização 
das duas unidades.

Vereador em reunião com diretores de creches conve-
niadas e o Secretário Pedro Paulo.

A região possui mais de 30 creches, atendendo de 60 a 
100 crianças cada uma.
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Atitude pelo Rio é buscar por melhorias para a qualidade de vida da população.
Vereador Carlo Caiado

Moradores comemoram a chegada de obras 
de urbanização da Rua XV de Dezembro

O Vereador Carlo Caiado e o  Secretário Pedro Pau-
lo  com moradores da região.

Em visita à rua, ano passado, Caiado conversa com 
moradores.

Obras de melhorias já foram iniciadas pela 
Prefeitura.

A rua de chão batido, que em dias de 
chuvas se transformava em um mar de 
lama, aos poucos está � cando para trás. 
Os moradores da Rua XV de Dezembro 
comemoram a chegada das obras de 
urbanização e saneamento na região.
Conquista importante para a rua, a obra 
era uma reivindicação antiga. Através 
do ofício GVCC  nº 457/2015 o Vereador 
Carlo Caiado encaminhou um abaixo-
assinado de moradores à Prefeitura do 
Rio, ressaltando ainda, no documento, 

o drama dos moradores e a necessidade 
de intervenção urbanística no local.
 
No início deste ano, Caiado levou o 
Secretário Executivo de Governo Pedro 
Paulo para conhecer a rua e conversar 
com moradores. “É direito dos mora-
dores andar com dignidade em ruas 
urbanizadas e saneadas. Por isso tenho 
acompanhado, � scalizado e cobrado da 
Prefeitura mais investimentos para toda 
a Santa Cruz”, destaca Caiado, que é 

presidente da Comissão Especial de Saneamento 
da Zona Oeste da Câmara de Vereadores do Rio.

m o r a d o r e s  a c e r c a 
d a  n e c e s s i d a d e  d e 
m e l h o r i a s  n a  p ra ç a .
De acordo com infor-
m a ç õ e s  c o l h i d a s  n a 
Prefeitura, estão sendo 
realizados os seguintes 
s e r v i ç o s  n a  p r a ç a :
•  C o n s t r u ç ã o  d e 
uma quadra de vôlei
•  I m p l a n t a ç ã o  d e 
g r a m a  s i n t é t i c a  n o 
c a m p o  d e  f u t e b o l
•  Reforma e manuten-
ç ã o  d o s  b r i n q u e -

Reivindicação antiga de mo-
radores, a Praça do Guandú 
Velho, na reta João XXIII está 
recebendo obras de revital-
ização da Prefeitura do Rio. 
As intervenções já foram ini-
ciadas com me-lhorias que 
vão da reforma de brinque-
dos à construção de uma 
quadra de vôlei. Através dos 
ofícios GVCC nº 359/2016 
e da Indicação Legislativa 
nº 695/2015, o Vereador 
Carlo Caiado encaminhou à 
Prefeitura do Rio o relatos de 

Praça Guandú Velho  recebe 
obras de revitalização

d o s  e  b a n c o s  d a  p r a ç a
• Construção de calçada no en-
torno da praça, entre outras;

Praça Guandú Velho  recebe 

Em visita à rua, ano passado, Caiado conversa com Obras de melhorias já foram iniciadas pela 
Prefeitura.

o drama dos moradores e a necessidade 

No início deste ano, Caiado levou o 
Secretário Executivo de Governo Pedro 
Paulo para conhecer a rua e conversar 

dores andar com dignidade em ruas 
urbanizadas e saneadas. Por isso tenho 
acompanhado, � scalizado e cobrado da 
Prefeitura mais investimentos para toda presidente da Comissão Especial de Saneamento 
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Claudio

Samir
Amaral

Depoimentos

“Falar de Carlo Caiado é fácil. 
Pra mim, ele vai ser sempre o 
Carlinho, como nos conhece-
mos no Colégio Cunha Mello, 
há mais de 30 anos atrás. Agora 
na cabeça me passou um flash 
muito emocionante em nossas 
vidas e que me traz um senti-
mento de orgulho por ser amigo 
desse grande homem que se 
tornou com responsabilidade 
e seriedade em tudo o que faz”. 
Samir Amaral, amigo de in-
fância  e  colega de esco -
la  do Caiado,  no Colégio 
Cunha Mello, em Santa Cruz.

“É uma alegria ver que existe um 
parlamentar que luta por nós 
como o Vereador Carlo Caiado, 
que vem buscando junto à Pre-
feitura melhorias para a nossa 
região.  Parabéns Caiado.” - Mo-
rador da Rua XV de Dezembro

“Sou grande admirador do Vere-
ador Carlo Caiado, pois é um cara 
de atitude e tem feito a diferença 
em nossa cidade. Sempre que so-
licitado, se faz presente e pronto 
a nos ouvir. Caiado me repre-
senta.” - Morador de Santa Cruz

Marcelo
Oliveira

Madean: Moradores fazem abaixo-
assinado por Academia da Terceira Idade
Os espaços de lazer, 
como praças e áreas 
públicas para a prática 
de atividade física e 
ginástica, são essen-
ciais para a qualidade 
de vida da popula-
ção. Ao longo do seu 
trabalho legislativo, o 
Vereador Carlo Caiado 
vem buscando junto 
à Prefeitura a recupe-
ração desses espaços, 
a manutenção e con-
servação, bem como 

a criação de outras 
áreas, como academias 
ao ar livre e Academias 
da Terceira Idade (ATIs). 
Através do ofício GVCC 
nº 497/2016, Caiado 
encaminhou um ofício 
à Prefeitura do Rio, 
com um abaixo assi-
nado dos moradores, 
que reivindicam uma 
Academia da Terceira 
Idade (ATI) para a Pra-
ça Chico Mendes, no 
Loteamento Madean.

Considerado um dos parlamentares mais atuantes na Câmara de Ve-
readores, o Vereador Carlo Caiado foi um dos sete jovens líderes po-
líticos no Brasil, selecionados pela Embaixada Americana, para parti-

cipar 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 fo-
ram custeadas pelo Governo Americano.
 Caiado esteve em seis estados americanos, onde teve a opor-

tunidade de ampliar seus conhecimentos. Lá, acompanhou 
um pouco das primárias das eleições presidenciais em 
alguns estados americanos, visitou comitês de campa-
nhas, prefeituras e outros órgãos públicos. Teve palestras 
com diversos especialistas na área de ciência política, 

marketing político, administração pública, entre ou-
tros temas.

Caiado: Escolhido um dos sete 
jovens líderes políticos no Brasil

Com os organizadores 
do Seminário.

Certificado de 
participação.

Com o candidato 
Dr. Ben Carson.

Encontro com o embaixador 
Paulo Guimarães.

Considerado um dos parlamentares mais atuantes na Câmara de Ve-
readores, o Vereador Carlo Caiado foi um dos sete jovens líderes po-
líticos no Brasil, selecionados pela Embaixada Americana, para parti-

cipar 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 fo-
ram custeadas pelo Governo Americano.
 Caiado esteve em seis estados americanos, onde teve a opor-

tunidade de ampliar seus conhecimentos. Lá, acompanhou 
um pouco das primárias das eleições presidenciais em 
alguns estados americanos, visitou comitês de campa-
nhas, prefeituras e outros órgãos públicos. Teve palestras 
com diversos especialistas na área de ciência política, 

marketing político, administração pública, entre ou-
tros temas.

jovens líderes políticos no Brasil


