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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.

Caiado e Pedro Paulo , ex-secretário 
Executivo de Governo, na inauguração.

Turno Único: Escola Samuel Wainer é inaugurada

Com a presença de moradores e autoridades, a 
Escola Municipal Samuel Wainer, na Rua Alexan-
dre Amaral, no Jardim Terra Firme, em Santíssimo, 
foi inaugurada em março desse ano. 
Os primeiros passos para a construção da escola 
surgiram através da mobilização de moradores, de 
um abaixo assinado; do ofício nº GVCC 376/2013 
encaminhado pelo gabinete do Vereador Carlo 

Caiado à Secretaria Municipal de Educação e 
posteriormente, de uma reunião com a então 
Secretária Claudia Costin.
A Escola Samuel Wainer é mais uma das unidades 
da Prefeitura com aulas em tempo integral, cum-
prindo a Lei Municipal nº 5.225/2010, que tem 
o Vereador Carlo Caiado como um dos autores, 
instituindo o Turno Único nas escolas municipais. 
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Clínica da Família Sônia Maria Ferreira Machado 
expandirá atendimento em ruas de Santíssimo
Vitória importante para os moradores de Santíssimo. Em atendi-
mento ao ofício GVCC nº 542/2016, encaminhado pelo Gabinete 
do Vereador Carlo Caiado à Secretaria Municipal de Saúde, a Clínica 
da Família Sônia Maria Ferreira Machado, em Santíssimo, ampliará 
a abrangência de atendimento para outras ruas do bairro.

A Rio Luz reformulou a ilumi-
nação pública das ruas São 
Gabriel, no sub-bairro São Lou-
renço; Cisneiros, no sub-bairro 
Coqueiros, na Rua Lauro Borges; 
Rua das Camélias e na Praça Ary 

Con� ra as novas ruas que passarão a ser atendidas pela Clínica da Família a partir de agosto

Melhorias na iluminação pública

Ruas Flamengo, Botafogo, São Lourenço, Man-
duca, São Gabriel, Lopes, Paulina, Cisneiros, 
Artur Tony, Rafael, Vilma, Jamelão, Maria Tereza, 
Projetadas A; B; C e D, Manoel Gregório, Maria 
de Lourdes, Estrada do Quafá, Caminho dos Fer-
nandes, Travessa Sabina, entre outras.

A notícia foi dada pelo Secretário Municipal de Saúde, durante 
reunião com o Vereador Carlo Caiado e um grupo de lideranças 
da região, dia 25/06. De acordo com o Secretário, a unidade 
será readaptada para começar a atender os novos pacientes a 
partir de agosto. 

Cordovil, no Jardim, Terra Firme.  
Através dos ofícios GVCC nº 127, 
126/2015 e o nº 410 e 271/2016 e 
o Vereador Carlo Caiado relatou 
à Rio Luz a situação precária em 
que se encontravam esses locais.

Na foto, o Secretário de Saúde com o Vereador Caiado e lideranças da região A pedido de Caiado, o Secretário  de Saúde recebeu as lideranças na Clínica da Família

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.



PRESTAÇÃO DE CONTAS  
www.facebook.com/vereadorcarlocaiado Twitter: @carlocaiadowww.carlocaiado.com.br  caiado@carlocaiado.com.br

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 Sete 
Irmãos, Senhor dos Anjos, 
Jerusalém e Travessa Beira 
Rio, no Jardim Itaquê; Fla-
mengo; Botafogo e Rua 

Moradores comemoram a chegada 
de urbanização e saneamento

Jardim Itaquê

Vila Zulmira
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Senhor dos Anjos

Ruas Flamengo e Botafogo EM OBRAS Rua Quarenta

 Jerusalém  Travessa Beira Rio

Quarenta, no sub-bairro 
Zulmira, em Santíssimo, 
comemoraram a chegada 
de obras de urbaniza-
ção e saneamento na 
região. Algumas inter-
venções, que estão sob 
responsabilidades das 
Secretarias Municipais 
de Obras e Conservação, 

já estão em andamento, 
outras, já estão licitadas.
O Vereador Carlo Caia-
do, sempre presente na 
região, vem acompa-
nhando e fiscalizando 
a s  i n t e r v e n ç õ e s  d a 
Prefeitura na região.  
Através dos ofícios GVCC 
nº 432, 426, 502/2015 e das 

Indicações Legislativas 1713 e 1712 de 2013, Caia-
do encaminhou à Prefeitura do Rio relatos sobre 
as condições das ruas, solicitando providências.  

Caiado comemora com lideranças a chegada do Bairro Maravilha na  região.
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Saúde é essencial e prevenção 
é primordial. O Vereador Carlo 
Caiado é um dos autores da 
Lei Municipal nº 5772/2014 
e do Decreto Legislativo 
nº1210/2015, que juntos, per-
mitiram as doações de R$ 230 

Carlos 
Manoel

Eduardo 
Santos 

DepoimentosSaúde

Saneamento

Homenagem

“Agradeço imensamente ao 
Vereador Carlo Caiado, em 
nome de todos os moradores 
da Comunidade, por ter se 
empenhado em conseguir 
que a Clinica da Família Sônia 
Maria Ferreira Machado passe 
a nos prestar atendimento”.- 
Carlos Manoel,  Presidente 
da Associação de Moradores 
do Condomínio Village das 
Parreiras, na Estrada do Quafá.

“Conheço bem o competen-
te trabalho, que o Vereador 
Caiado realiza na Câmara. 
Seja nas Indicações Orçamen-
tárias ou criando leis para o 
município, sei que o seu foco 
principal é favorecer a cidade 
como um todo”. – Eduardo 
Santos-  Morador da Rua Fla-
mengo, há 10 anos.

“Vi como cresceram as comuni-
dades em nosso entorno. Sane-
amento e drenagem é o sonho 
de todos os moradores, e hoje o 
Caiado está nos auxiliando nes-
se processo importante de me-
lhorias”. - Marinho - Presidente 
atual da Associação de Mora-
dores do Jardim Terra Firme.

Câmara de Vereadores doa recursos para serem investidos em saúde

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

Luta constante por melhorias no saneamento da Zona Oeste

Moradores homenageiam Caiado por atuação na região

Caiado é um dos au-
tores do Decreto Legis-
lativo nº 1.226/2016, 
que permitiu a Câmara 
de Vereadores doar R$ 
40 milhões para serem 
investidos nos hospitais 
Albert Schweitzer,  em 
Realengo e Rocha Fa-
ria, em Campo Grande. 

Presidente da Comissão Especial 
de Saneamento na Zona Oeste, o 
Vereador Carlo Caiado vem acom-

Reconhecimento. 
O Vereador Carlo 
C a i a d o  f o i  h o -
menageado pelas 
comissões de mo-
radores das ruas 
Senhor dos Anjos 
e Sete Irmãos, no 
Jardim Itaquê; ruas 
Flamengo e Bota-
fogo, em Santís-

milhões para investimento 
na construção de Clínicas da 
Família. A verba é oriunda 
de economia orçamentária 
da Câmara de Vereadores do 
Rio de Janeiro. O parlamentar 
vem acompanhando e � scali-

zando a aplicação dos recursos 
orçamentários municipais. 
A região de Campo Grande, 
Inhoaíba,Santíssimo, Senador 
Vasconcelos e Cosmos contam 
com 7 clínicas distribuídas.

panhando e fiscalizando as 
ações do governo, em Santíssi-
mo, sobre esta questão.  Através 
de Emendas Legislativas, o 
parlamentar vem indicando 
recursos para serem aplicados 
na limpeza de canais e rios da 
região, como por exemplo, o 
Rio dos Cachorros, que passou 
por obra de dragagem, bem 

como melhorias na rede 
de esgoto e fornecimento 
de água. 

A verba é oriunda do 
Fundo Especial da Câ-
mara Municipal do Rio. 
O Vereador Caiado tam-
bém atuou na Comissão 
Especial criada na Câ-
mara de Vereadores para 
discutir a municipaliza-
ção das duas unidades. 

simo.  Na placa, 
q u e  t a m b é m 
foi entregue ao 
então Secretário 
Executivo de Gov-
erno, Pedro Paulo, 
o s  m o r a d o r e s 
parabenizaram 
C a i a d o  p e l a 
a t u a ç ã o  e m 
prol da região.

Marinho

Caiado com Pedro Paulo Moradora destaca trabalho dos 
parlamentares 


