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considerado um dos parlamentares mais atuantes na 
Câmara de Vereadores, o Vereador Carlo Caiado foi 
um dos sete jovens líderes políticos no Brasil, sele-
cionados pela Embaixada Americana, para partici-

par do seminário ‘Jovens Líderes Políticos 2016’ (Young Poli-
tical 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 Ameri-
cano.

Caiado esteve em seis estados ameri-
canos, onde teve a oportunidade de 
ampliar seus conhecimentos. Lá, acom-

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

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

Atitude Pelo Rio é pre-
servar o patrimônio 
cultural da Cidade. A 

Câmara Municipal do Rio de 
Janeiro aprovou, em segunda 
discussão, o Projeto de Lei nº 
1057/2014, de autoria dos ve-
readores Carlo Caiado e Cesar 
Maia, que preserva como pa-

trimônio ecológico e cultural 
da Cidade, a Rua das Flores, 
tradicional ponto de comer-
cialização de flores no Bairro 
da Tijuca. Situada entre as 
ruas Conde de Bonfim e San-
to Afonso, o local é conside-
rado um dos mais charmosos 
da região. 

caiado: escolhido um dos sete 
Jovens líderes políticos no Brasil

Com os organizadores  
do Seminário.

Com o candidato  
Dr. Ben Carson.

Projeto de autorias de Caiado e Cesar Maia seguiu para a sanção do Prefeito

Certificado de participação.

Encontro com o embaixador 
Paulo Guimarães.

Patrimônio da cidade: Câmara de 
Vereadores aprova projeto que 
preserva a Rua das Flores
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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

escola Municipal Friedenreich: 
Patrimônio educacional da cidade

salvo do processo de demolição, centro Hípico 
do exército comemora três anos de preservação

A escola Municipal 
Friedenreich, no 
Complexo do Ma-

racanã, na Zona Norte, 
completa em 2016, três 
anos de preservação edu-
cacional da Cidade. Tom-
bada pela Lei Municipal 
nº 5.638/2013, de autoria 
do Vereador Carlo Caia-
do e outros, a escola que 
possui a quarta melhor 
classificação da cidade 
do Rio e a sétima do es-
tado, corria o risco de ser 
demolida para dar lugar 
à construção de um es-

tacionamento do estádio 
do Maracanã.
“Foi uma luta gratifican-
te, pois acredito que de-
vemos sempre criar mais 
escolas e não demolir as 
que temos. Quase três 
anos se passaram e fico 
feliz em passar pela porta 
da escola e vê-la intacta. 
A cobrança junto à Secre-
taria Municipal de Educa-
ção por melhorias na uni-
dade tem sido constante. 
O importante é preservar 
nossas escolas”, enfatiza 
Caiado.

Atitude pelo Rio é 
preservar o patri-
mônio histórico e 

cultural da cidade. O Cen-
tro Hípico do Exército, em 
São Cristóvão, na Zona 
Norte, completou, em 
2016, três anos de preser-
vação, através da Lei Mu-
nicipal nº 5.556/2013, de 
autoria do Vereador Carlo 
Caiado.
As chamadas Cocheiras 

do Imperador chega-
ram a estar ameaçadas 
de demolição por conta 
das obras da Copa do 
Mundo e das Olimpía-
das, porém, após ma-
nifestação contrária da 
população e aprovação 
do tombamento, pela 
Câmara de Vereadores, 
a área ficou preservada 
como patrimônio histó-
rico e cultura da cidade.

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.

Caiado em visita ao Centro Hípico Local passou a ser preservado após lei

A escola corria o risco de ser demolida para dar lugar à construção 
de um estacionamento do estádio do Maracanã.

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
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carioca Local: comissão especial 
discutiu incentivos a moradias na cidade

câmara de Vereadores doa recursos 
para serem investidos em saúde

Um dos autores da Lei Municipal nº 5.225/2010, que implan-
ta Turno Único nas escolas do município até 2020, o Verea-
dor 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$ 100 milhões do 
Fundo Municipal da Câmara de Vereadores para investimen-
to na construção de escolas de Ensino Fundamental e Esco-
las de Desenvolvimento Infantil (EDIs).

O Vereador Carlo Caiado atuou como vice-pre-
sidente na Frente Parlamentar Pelo Desenvol-
vimento Urbano do Rio.  A frente foi criada 

na Câmara de Vereadores do Rio para discutir com a 
população e a Prefeitura, através de audiências públi-
cas, os projetos de leis, que estavam em tramitação 
na Casa, sobre incentivo à construção de moradias e 
valorização da população e comércio local. Confira al-
gumas das leis que estão em vigor.

Saúde é essencial e preven-
ção é primordial. O Vere-
ador Carlo Caiado é um 

dos autores da Lei Municipal nº 
5772/2014 e do Decreto Legis-
lativo nº1210/2015, que juntos, 
permitiram as doações de R$ 230 
milhões para investimento na 
construção de Clínicas da Família. 
A verba é oriunda de economia 

orçamentária da Câmara de Vere-
adores do Rio de Janeiro. O parla-
mentar vem acompanhando e fis-
calizando a aplicação dos recursos 
orçamentários municipais. A Zona 
Norte conta hoje com 35 Clínicas 
da Família. As unidades são res-
ponsáveis pelo acompanhamento 
constante da saúde com foco na 
prevenção de doenças.

Vereador Carlo Caiado

As escolas em Turno Único permitem melhor aproveitamento em 
sala de aula

Comissão levou a debate, entre população e Governo, 
projetos para reduzir custos  na produção de unidades 

residenciais visando incentivos a moradias.

Representando a Prefeitura, o ex-secretário Executivo de Governo, 
Pedro Paulo, levou as propostas para serem discutidas com a 

população.

Caiado vem acompanhando a construção dessas unidades de saúde garan-
tindo, que a cidade seja atendida como um todo.

Escolas de Turno Único avançam na cidade

Lei Complementar nº166/2016, de autoria do Poder Executivo, 
que estabelece normas de incentivo à produção de unidades 
residenciais na Cidade do Rio de Janeiro. (votou favorável)

 Lei Complementar nº 156/2015, institui obrigação relativa à 
construção de empreendimentos comerciais e de serviços, como 
incentivo à produção de habitação de interesse social, à construção 
de equipamentos públicos e à realização de obras de qualificação 
urbana.  (Votou favorável) 

É de autoria do Vereador Carlo Caiado a Lei nº 5.843/2015, que proíbe a contratação pelos 
poderes públicos do município de empresa declarada inidônea por órgão competente da 
União ou do Estado.

Você Sabia??

Atitude pelo Rio é buscar por melhorias para a qualidade de vida da população.
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cidade receberá santuário em 
homenagem a João Paulo II

O Vereador Carlo Caiado é um 
dos parlamentares que defen-
de a causa animal na Câmara 

de Vereadores do Rio. É autor de leis de 
proteção e conscientização, entre elas, 
a Lei 5.852/2015, que institui a campa-
nha permanente de orientação e cons-
cientização de respeito aos animais nas 
escolas municipais do Rio.

A Cidade vai receber um Santuário em ho-
menagem ao Papa João Paulo II, que foi 
canonizado  pela Igreja Católica. O local 

escolhido já foi consagrado, através de uma 
missa celebrada pelo Cardeal Arcebispo do 
Rio, Dom Orani, em novembro do ano passado. 
Durante a missa, houve a assinatura da cessão 
do terreno, feita pela Prefeitura, após solicita-
ção da Igreja. Com participação importante 
nesse processo, o Vereador Carlo Caiado assi-

Em defesa dos animais
Campanha permanente de proteção aos animais nas escolas

Lei obriga a fixação de cartazes para divulgar maus tratos a animais

Gilberto  
da Silveira

Paulo  
Zimmaro

Paulo  
Azevedo

depoimentos

“O jovem Carlo Caiado é um 
dinâmico político, que tem 
lutado em prol da sociedade 
tijucana, com importantes 
projetos e leis de relevante 
interesse social”. - Gilberto 
da Silveira, vice-presidente 
administrativo do Tijuca 
Tênis Clube.

“Carlo Caiado é um parceiro 
da Tijuca, em particular da re-
gião da Saens Peña. Com suas 
intervenções e leis tem feito 
muito pela região da Grande 
Tijuca. Como exemplo, cito o 
tombamento da nossa que-
rida Rua das Flores”.- Paulo 
Zimmaro, jornaleiro da Praça 
Saens Peña.

“O Vereador Carlo Caiado 
tem se demonstrado um 
político atuante, em espe-
cial nas questões tocantes 
à educação, onde através 
de suas leis tem contribuído 
bastante para uma melho-
ria do quadro geral”.-  Paulo 
Azevedo, diretor do Colégio 
Elza Campos na Tijuca.

nou como testemunha no documento. O 
Santuário será construído na Ilha Pura, ao 
lado da Vila dos Atletas, na Barra da Tijuca. 
A área, de 12 mil metros quadrados, terá 
uma igreja, um museu e espaço social.

A Lei 6003/2015, de autoria do Vereador Caiado, obriga a afixação de cartazes para divulgação, à população, de telefones 
para denúncias de maus-tratos contra animais. Pela legislação, os cartazes deverão ser afixados em clínicas veterinárias, 
pet shops e outros estabelecimentos que prestem serviços relacionados a animais domésticos. O número de telefone que a 
Prefeitura está divulgando para denúncia, atualmente, é o 1746. O descumprimento da lei gera uma multa de até R$ 3 mil. 
Caiado defende a criação do Fundo Municipal de Defesa Animal

Você Sabia?
?


