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Quintino

Vereador luta por Vila Olímpica em Quintino

 
Em ofício encaminhado à Subsecretaria de Espor-
te e Lazer, em atendimento à solicitação de mora-
dores, o Vereador Carlo Caiado vem reivindicando 
a construção de uma Vila Olímpica na Comunidade 
da Caixa D’Água, em Quintino. Recentemente, técni-
cos da Prefeitura estiveram na região para avaliar as 
condições técnicas do local indicado por moradores.
“O esporte é uma excelente ferramenta de inclusão 
social. É primordial que atividades esportivas este-
jam à disposição da população”, destaca Caiado.

ESPORTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2018
#AtitudePeloRio

IPTU

“Existem outros mecanismos para melhorar a arrecadação do Município sem 
que a população seja onerada com aumento de tributos”. Com esta justifi-
cativa, o Vereador Carlo Caiado votou NÃO ao projeto de lei que criou no-
vas regras para o cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). 

Caiado votou NÃO ao aumento de IPTU

Conheça alternativas para aumentar a arre-
cadação sem a necessidade de aumentar o IPTU.

Aprovação de uma nova lei de “Mais Valia” e “Mais Vale-
rá” (mecanismos utilizados para a regularização urbanística 
junto à Prefeitura mediante o pagamento de contrapartida).

Aprovação de novas legislações urbanísticas, fomentando o 
desenvolvimento dos bairros e o aumento da arrecadação.

Voto em defesa da população



PRESENÇA CONSTANTE NAS RUAS
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TRABALHO E ATITUDE PELO RIO

Fique por dentro do mandato do Vereador Carlo Caiado: www.carlocaiado.com.br

Com mais de 190 legislações aprova-
das, o Vereador Carlo Caiado é con-
siderado um dos parlamentares mais 
atuantes na Câmara de Vereadores.  A 
busca por melhorias na área de sanea-
mento, mobilidade urbana e Educação 
Integral através do esporte é recor-
rente em sua atividade parlamentar.
Filho de advogado e professo-
ra aposentada do estado, Caia-
do é casado e tem duas filhas. 
Aos 37 anos, cumpre o quarto mandato de Vereador da Cidade.
Foi eleito pela primeira vez aos 23 anos, em 2004, pelo Democratas 
(DEM), tornando-se um dos mais jovens parlamentares a assumir uma 
vaga no Legislativo Carioca. Como Primeiro Secretário da Câmara do 
Rio, é o responsável pela gestão administrativa da Casa Legislativa.
É formado em Administração pela PUC-Rio e especializou-se em 
Políticas Públicas pelo IUPERJ/ UCAM. Trabalhou na Assem-
bleia Legislativa do Rio (Alerj) e na Prefeitura entre 2001 e 2004.
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Em  reunião na Secretaria Munici-
pal de Saúde, o Vereador cobra me-
lhorias na estrutura da Clínica da Fa-
mília Carlos Nery da Costa Filho. 

Caiado também cobrou a ampliação do 
atendimento para moradores das ruas 
Vital, Colúmbia, Cupertino e Palatinado.

SAÚDE
Investimentos e ampliação no atendimento médico 

Caiado em reunião na Secretaria Municipal de Saúde

A manutenção  e  ampliação de Clínicas da Família, bem como melhorias na infraestru-
tura das unidades emergenciais têm sido lutas constantes do Vereador Carlo Caiado. 

SEGURANÇA
Segurança Pública em destaque na Câmara de Vereadores

O Vereador Carlo Caiado é um dos autores de 
emenda permitindo que recursos do Fundo Mu-
nicipal de Ordem Pública possam ser usados 
para financiar programas de segurança, como o 
Segurança Presente e outros. Como presidente 
da Comissão Especial de Representação da Câ-
mara de Vereadores, Caiado vem acompanhan-
do a Intervenção Federal na Segurança Pública 
do Rio. O objetivo é auxiliar, através do legisla-
tivo municipal, com cobranças junto à Prefeitu-
ra, por uma maior participação nesse processo. Caiado fala sobre segurança no XXVII Fórum de 

Segurança promovido pela ACIR, no Recreio

EDUCAÇÃO
Melhorias na infraestrutura e escolas em Tempo Integral 

É um dos autores da Lei nº 5.225/2010, que ins-
titui o Turno Único nas Escolas do município. 
Caiado vem lutando pela implementação da lei. 

Luta por mais investimentos em infraestrutura, como 
a reforma e construção de unidades de ensino.

Votou favorável ao  Plano Municipal de Educação, que 
traça as metas e estratégias para a área de educação  
nos próximos dez anos e garante ao município rece-
ber mais recursos federais, já aprovado pela Câmara.Caiado em visita a uma das creches da 

Prefeitura

É fundamental garantir uma educação de qualidade com infraestrutura adequada 
para alunos e professores. Conheça as lutas de Caiado para a Educação:  



Bairro Maravilha na Rua Professor Cancio Póvoa

Melhorias no Conjunto Pombal de Cascadura
Moradores do Conjunto Pombal de Casca-
dura comemoraram as melhorias realizadas 
pela Prefeitura, após reivindicação de mo-
radores encaminhada pelo Vereador Carlo 
Caiado. Foram realizadas desobstruções 
de bueiros e troca de iluminação pública. 
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URBANIZAÇÃO

A conclusão de um trecho de aproximadamen-
te 150 metros de urbanização da Rua Professor 
Cancio Póvoa é uma solicitação antiga de mora-
dores. A obra, que teve início há cinco anos, não 
foi concluída, e uma parte da rua está sem asfalto 
causando grandes transtornos para a região. O 
Vereador Carlo Caiado está lutando junto à Secre-
taria Municipal de Obras pela finalização da obra. 

Caiado leva demandas de Quintino à Prefeitura, conheça: 

CULTURA E LAZER

Obra de drenagem embaixo do viaduto de Quintino. 
Reativação da área de lazer na rua Vital.  
Desobstrução de esgoto nas ruas Elias da Silva, Olina, Fazenda da Bica, Argentina Reis e Tv. 
Goiás, entre outras. 
Acerto de asfalto, poda de árvores e manutenção de iluminação pública na Tv. Barros Leite.  
Luta pela conclusão das obras de restauração da rua Lemos de Brito. 
Manutenção de iluminação pública na rua João Barbalho.  
Restabelecimento do fornecimento de água na comunidade Luiz Carlos Prestes.  
Poda de árvores e desobstrução de bueiros na Praça de Quintino.  

Caiado em visita à obra do Bairro Maravilha

Caiado em conversa com moradores
na Praça do Conjunto Pombal

Carnaval em Quintino
Pelo segundo ano consecutivo, o Vereador Carlo Caiado vem auxilian-
do junto à Prefeitura na realização do Carnaval na Praça de Quintino, bus-
cando uma estrutura e garantindo um clima mais familiar nos dias de festa.

MELHORIAS
Revitalização para a Praça do bairro

Em atendimento à solicitação de moradores, o Vereador Carlo 
Caiado vem lutando junto à Prefeitura pela revitalização da Pra-
ça de Quintino Bocaiúva. Dentre as demandas encaminhadas por 
Caiado à Prefeitura, está o pedido de uma Academia da Tercei-
ra Idade (ATI), reformulação da iluminação, troca de brinquedos, 
poda das árvores e colocação de piso em um trecho da praça.

Moradores reivindicam 
melhorias na infraes-

trutura


