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através de audiências 
públicas, tivemos a 
oportunidade de reunir 
na Câmara Municipal, 
população, governo e 
o legislativo, tratando 
de temas importantes 
como segurança, 
saneamento, saúde, 
educação, transporte, 
mobilidade, dentre 
muitos outros que são 
motivo de preocupação 
em nossa Cidade.
Agora, mais um ano 
se inicia renovando 
as esperanças e a 

perspectiva de boas re-
alizações. Neste infor-
mativo de prestação de 
contas, como em todos 
os anos, trago até você 
um resumo da minha 
atuação parlamen-
tar ao longo de 2017. 
Presto contas do meu 
trabalho, que sem-
pre teve como base 
a transparência. Por 
meio das redes so-
ciais e do meu site, 
você pode acompa-
nhar o meu trabalho 
e dar sugestões, con-

tribuindo para a me-
lhoria da qualidade de 
vida de nossa Cidade. 
Desejo a todos um 
ano de muitas vitóri-
as e realizações.

Caro Amigo (a),

#CaiadoNasRuas

O ano de 2017 no le-
gislativo municipal foi 
de um trabalho incan-
sável; tanto na fiscali-
zação ao Executivo, 
como na aprovação 
de leis que interferem 
diretamente no co-
tidiano da população. 
Acompanhei com mui-
ta atenção e cuidado 
a gestão da Prefeitura, 
auxiliando sempre que 
possível, para evitar ao 
máximo o impacto ne-
gativo no dia a dia do ci-
dadão. Durante o ano, 

Vereador Carlo     Caiado (DEM)



#Atuação
Produção legislativa em alta em 2017

Audiências públicas trataram do cotidiano da Cidade 
Através de audiên-
cias públicas, Caia-
do reuniu órgãos da 
Prefeitura e a popu-
lação para tratar de 
temas importantes da 

Cidade. A despoluição 
dos canais e rios da 
cidade, saneamento 
básico, reciclagem 
do lixo, segurança, 
transporte, entre  

outros, foram pau-
tas nas audiências. 
O parlamentar teve 
também efetiva par-
ticipação nas audiên-
cias das Secretarias 

Municipais quando 
da apresentação do 
cronograma de traba-
lho e a discussão do 
orçamento da cidade. 

PANORAMA SOBRE SUA  ATUAÇÃO

Vem trabalhando em 22 Frentes Parlamentares e 2
 comissões. 

      Presidiu 6 frentes, entre elas: 

 Apoio e incentivo à reciclagem de lixo na Cidade, 
entre outras.

Pela ampliação da Linha 4 do metrô.

 Luta pela implantação do novo autódromo do Rio. 
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Em defesa da Vida e da Família.

Creches conveniadas.

Conheça algumas 
Leis aprovadas em 2017:
     Emenda à Lei que criou o Fundo Municipal 
de Ordem Pública, permitindo a destinação 
de recursos para o Programa Segurança Pre-
sente e similares. 
     Fim da cobrança para o fechamento de 
varandas.
     Lei que obriga as Organizações Sociais da 
área de Saúde a divulgarem os preços pagos 
por medicamentos.
     Criação do Fundo de Defesa dos Animais.
     Preservação do Quartel General da Polícia 
Militar do Rio de Janeiro. 

     Caiado presidiu também a Comissão Especial de 
Saneamento da Zona Oeste. Acesse meu site e conheça outras leis.



Gestão focada na economia de recursos
#MesaDiretora

#Orçamento

A Câmara Municipal 
do Rio aprovou a Lei 
Orçamentária Anual 
(LOA) para o ano de 
2018 da Prefeitura, as-
sim como o PPA para 
o quadriênio (2018-
2012). A previsão é 
que o orçamento seja 
de R$ 29,8 bilhões. 
O Vereador Carlo Cai-
ado votou favorável 

ao orçamento e in-
cluiu emendas parla-
mentares destinando 
mais recursos para as 
áreas de saneamento, 
mobilidade urbana e a 
expansão do Programa 
Ônibus da Liberdade, 
entre outras áreas.
Veja ao lado os valores 
previstos e saiba mais 
acessando nosso site. 

Câmara aprova orçamento de R$ 29,8 bi para a Cidade

#Brasília

Recursos para mobilidade, saneamento e educação
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Eleito Primeiro Secre-
tário em janeiro do ano 
passado para um man-
dato de dois anos, o 
Vereador Carlo Caiado 

faz parte da Mesa Dire-
tora da Câmara Muni-
cipal. Com uma gestão 
administrativa foca-
da para a economia 

de recursos, a Casa 
conseguiu fechar 
o ano com saldo 
positivo, através da 
redução de custos. 

CONFIRA:
  Redução de contratos.
  Diminuição de 50% no consumo de material de escritório.
  Doação de carros da Câmara à Secretaria Municipal de Saúde (provocando a redução de custos 
como estacionamento, IPVA, seguro e manutenção). 
  Plano de Aposentadoria Incentivada, que está em andamento, e prevê economia de mais de R$ 25 
milhões anuais, além de renovar os quadros da Câmara com a convocação de servidores concursados 
em substituição aos aposentados, dando um impulso e promovendo uma renovação, necessária nos 
trabalhos da CMRJ. 

Saúde

R$ 5.531.892

R$ 6.726.845

R$ 2.683.993

R$ 670.937.525

Educação

Infraestrutura

Saneamento

Sempre atuante e na 
busca de melhorias 
para o município, o Ve-
reador Carlo Caiado 
esteve em Brasília 
pleiteando recursos 
federais para a Ci-
dade. Caiado se reuniu 
com o Ministro da Edu-
cação, onde cobrou 

investimentos para as  
unidades de ensino do 
Rio. Já na audiência 
com o Ministro das Ci-
dades, onde acompa-
nhou o Secretário Mu-
nicipal de Conservação 
e Meio Ambiente, tra-
tou de verbas federais 
para investimentos em 

mobilidade urbana e 
meio ambiente. Caiado 
esteve também com o 
Presidente da Câmara, 
o Deputado Rodrigo 
Maia, que está articu-
lando junto ao Governo 
Federal mais melhorias 
para o Rio de Janeiro.

Com o Deputado Rodrigo Maia

Com o Ministro da Educação



#IPTU
Caiado vota NÃO ao aumento de IPTU na Cidade
 Existem outros 
mecanismos para me-
lhorar a arrecadação 
do Município sem que 
a população seja o-
nerada com aumento 
de tributos”. Com esta 
justificativa, o Vere-
ador Carlo Caiado  vo-
tou NÃO ao Projeto 
de Lei de iniciativa do 
Poder Executivo, que 
criou novas regras 
para o cálculo do Im-
posto Predial e Terri-
torial Urbano (IPTU).

Estacionamento público: gratuidade a partir 
dos 60 anos

“

Vitória importante para 
a Cidade, a Lei de 
autoria do Vereador 
Carlo Caiado e ou-
tros, que reduz de 65 
para 60 anos o direito 
à gratuidade nos esta-

de Estacionamento 
para idosos em espaço 
público, adequando ao 
que prevê o Estatuto 
do Idoso, que consi-
dera idoso o cidadão 
a partir de 60 anos.

cionamentos públicos 
da cidade está em vigor.
A nova legislação tem 
por objetivo fazer uma 
correção na Lei nº 
5.477/2012, que institui 
o Cartão de Gratuidade 

#DireitoDosIdosos

#DireitoDosAnimais

Você Sabia ?
Caiado é um dos autores da Lei Mu-

nicipal Nº 6.143/2017, que cria o 
Fundo de Proteção Animal na 

Cidade.
A proposta tem o obje-
tivo de financiar ações 
que visem ao bem estar 
e direitos dos animais. O 
Fundo será gerido pela 

Prefeitura, podendo ser 
administrado também 
por um Conselho Gestor 
composto por integran-
tes da Sociedade Civil.
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Na justificativa do seu voto, Caiado citou alternativas para aumentar a ar-
recadação sem a necessidade de aumentar o IPTU.

CONFIRA:
 Aprovação de uma nova lei de 
“Mais Valia” e “Mais Valerá” (meca-
nismos utilizados para a regulari-
zação urbanística junto à Prefeitu-
ra mediante o pagamento de taxa).

 Aprovação de novas legislações 
como o PEU (Projeto  de  Estrutu-
ração Urbana) nos bairros, fomen-
tando o desenvolvimento do bair-
ro e o aumento da arrecadação. 



Câmara põe fim à cobrança para o fechamento de varandas

#FechamentoDeVarandas

#TransparênciaNaSaúde

Organizações Sociais da Saúde serão obrigadas a divulgar os 
preços pagos por medicamentos 

Com o objetivo de 
criar mais transpa-
rência na compra 
de medicamentos, 
insumos e serviços 
pelas Organizações 
Sociais que a-
tuam no municí-
pio, a Prefeitura 
do Rio regulamen-

tou a Lei Municipal 
nº 6.153/2017, de 
autoria dos Vere-
adores Carlo Cai-
ado e Cesar Maia, 
que obriga as OSs  
a divulgarem, a 
cada dois me-
ses, os valores pa-
gos por cada item.

Extensão do metrô e implantação do Transporte Hidroviário

#MobilidadeUrbana

do transporte lagunar 
nas lagoas da Bar-
ra e Jacarepaguá. 
O Fundo de 
Mobilidade Urba-
na foi criado com 
objetivo de dar con-
dições financeiras e 
gerenciar os recur-
sos destinados ao 
desenvolvimento da 
mobilidade urbana. 

plantação do Trans-
porte Hidroviário no 
Complexo Lagunar 
de Jacarepaguá.
A expansão da Linha 
4 do Metrô é uma 
luta antiga de Cai-
ado, que também 
é um dos autores 
da Lei Municipal nº 
5.571/2014, que per-
mite a implantação 

Através de emen-
das aprovadas ao 
projeto que criou o 
Fundo Municipal de 
Mobilidade Urbana 
Sustentável, o Vere-
ador Carlo Caiado 
garantiu mecanismos
para o investimento 
de recursos do Fundo 
para a extensão da 
Linha 4 e para a im-
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A Câmara Municipal 
do Rio aprovou o fim 
da cobrança da taxa 
para o fechamento de 
varandas com material 
retrátil, translúcido e 
transparente. O Projeto 
de Decreto Legislativo 
nº 118/2015, em que 

o Vereador Carlo Cai-
ado é um dos autores, 
altera a Lei Comple-
mentar nº 145/2014, 
e estendeu, o direi-
to ao fechamento de 
varandas para a Zona 
Sul, passando a valer 
para a toda Cidade.

Licenciamento de varanda sem cobrança

A divulgação permite mais transparência 



#Educação

Turno Único e ampliação de vagas nas escolas municipais
Um dos autores da 
Lei que implantou o 
Turno Único nas es-
colas do Município, 
o Vereador Carlo 
Caiado vem lu-
tando pelo cumpri-
mento da lei, que 

prevê 100 % da rede 
pública de ensino 
em Tempo Integral.  
Outra cobrança 
importante é a am-
pliação de vagas 
nas escolas e cre-
ches da rede. Caiado 

defende a construção 
de mais equipamen-
tos educacionais, 
bem como a extensão 
do Programa Ônibus 
da Liberdade, que leva 
e traz as crianças da 
escola em segurança.

Após reinvidicação, creches conveniadas recebem aumento
Desde outubro de 
2016, as creches 
conveniadas da Pre-
feitura, que estavam 
passando por crise fi-
nanceira, receberam 
100 % de aumento nos 
repasses mensais por 

criança. O valor que 
era de R$ 300, passou 
para R$ 600. Caiado 
teve participação im-
portante nesse proces-
so, lutando ao lado dos 
diretores de creches 
pelo aumento do re-

passe de verbas e im-
pedindo que algumas 
unidades fechassem 
as portas. Na Câmara 
de Vereadores, Caiado 
preside a Frente Parla-
mentar Em Defesa das 
Creches Conveniadas.

#SegurançaPública
Em discussão na Câmara de 
Vereadores, mais segurança

O Vereador Carlo 
Caiado é um dos inte-
grantes da Frente Par-
lamentar da Câmara 
de Vereadores criada 
para tratar de Segu-
rança Pública e Com-
bate à Violência na 
Cidade. A participação 
da Prefeitura no tema 
foi amplamente dis-
cutida. Para auxiliar as 
forças de segurança 
da Cidade, Caiado vo-
tou favorável à criação 
do Fundo Municipal de 
Ordem Pública para 
uma maior participação 
da Prefeitura no com-
bate à criminalidade.

Emenda permitiu recursos 
para programas de segurança

Uma emenda de au-
toria do Vereador 
Carlo Caiado e ou-
tros à Lei Municipal 
que criou o Fundo 
Municipal de Ordem 
Pública permitiu 
a destinação de 
parte dos recursos 
arrecadados para  
financiar parcerias, 
como por exemplo, o 
Segurança Presente 
e o Rio Mais Se-
guro. Caiado de-
fende a ampliação 
desse tipo de projeto 
para toda a cidade.
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Caiado recebe homenagem 
de integrantes do 

Programa Segurança 
Presente pelo apoio 

ao projeto

Ouça no site entrevista concedida à Rádio CBN

Em reunião com o 
Secretário de Educação

Em conversa com professores

Em reunião com o 
Secretário de Ordem Pública



#NaMídia
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