
 

 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

 
INDICAÇÃO Nº108/2018.                                                                   Em, 05 de abril de 2018. 

 
SOLICITA AO EXMº PREFEITO A REPINTURA DE 

TODAS AS FAIXAS DE PEDESTRES E DOS QUEBRA-

MOLAS E QUE SEJAM INSTALADAS SINALIZAÇÕES 

COM PLACAS VERTICAIS SINALIZANDO QUE 

TENHA A EXISTÊNCIA DE LOMBADA NO 

MUNICÍPIO DE CABO FRIO. 

 

Exmº Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cabo Frio. 

 

 

A Vereadora que esta subscreve, atendendo tudo mais que determina o interesse 

público, INDICA à Douta Mesa, na forma regimental, o envio de expediente ao Exmº Sr. 

Prefeito, solicitando a repintura de todas as faixas de pedestres e dos quebra-molas , e que seja 

feita a instalação da sinalização vertical com placas que indicam as lombadas, no Município 

de Cabo Frio. 

 

Sala de Sessões, 05 de abril 2018. 

 

 

LETICIA DOS SANTOS JOTTA 

Vereadora - Autora 

 

JUSTIFICATIVA: 

Faixas de segurança, como o próprio nome diz, são sinalizações fundamentais para 

garantir que o pedestre atravesse a rua em segurança. A realidade em Cabo Frio, entretanto, é 

oposta.  

Em diferentes bairros, cruzar pelas listras (quando existem) da faixa não significa estar 

seguro. Pedestres ficam vulneráveis. Vulnerabilidade calcada no desrespeito de motoristas, na 

falta de manutenção das faixas e da quase “inexistência” de muitas delas. Com a sinalização 

apagada fica exposta a segurança de quem precisa cruzar a rua ou a via. 

Além das faixas apagadas, as maiorias dos quebra-molas em nosso Município estão 

sem sinalização. A pintura em amarelo, que sinaliza a existência da lombada, está desgastado, 

o que impede a visibilidade do obstáculo para os motoristas.  Além disso, visamos à 

importância da sinalização vertical, com placas que indicam o quebra-molas. 

Ciente da dificuldade de se fazer cumprir as normas do Código de Trânsito Brasileiro, 

que dispõe, no Artigo 71, que “o órgão ou a entidade com circunscrição sobre a via deve 

manter, obrigatoriamente faixas e passagens de pedestres em boas condições de visibilidade, 

higiene, segurança e sinalização”.  

Solicitamos que seja feita a repintura de todas as faixas de pedestre e dos quebra-

molas, e a instalação da sinalização vertical com placas que indicam as lombadas,no 

Município de Cabo Frio. 

 
 


