
 

 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

 
INDICAÇÃO Nº 139/2018.                                                                                Em, 12 de abril de 2018. 

 
SOLICITA AO EXMº SR. PREFEITO QUE 

DETERMINE A SECRETARIA COMPETENTE UM 

ESTUDO DE VIABILIDADE PARA QUE SE 

ELABORE E EXECUTE UM PROJETO DE 

REVITALIZAÇÃO EM TODA A AVENIDA 

INDEPENDÊNCIA NO 2º DISTRITO DE CABO FRIO. 

 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cabo Frio.  

 

   O Vereador que esta subscreve, atendendo tudo mais o que determina o interesse público, 

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

solicitando que determine a Secretaria competente um estudo de viabilidade para que se elabore e 

execute um Projeto de Revitalização em toda Avenida Independência no 2º Distrito de Cabo Frio. 

  

Sala das Sessões, 12 de abril de 2018. 

 

OSEIAS RODRIGUES COUTO  

Vereador - Autor 

 

JUSTIFICATIVA:          
Considerando a relevância que a Avenida Independência representa para Tamoios, para o 

comércio local e para os Turistas, a providência se faz necessária e urgente. São cerca de cem mil 

residentes e que ocasionalmente tem este dado elevado, devido as características turísticas regionais 

(praia) que obrigatoriamente passam por esta via. 

A revitalização da Avenida é extremamente importante, pois é notório o abandono que a mesma 

se encontra, tanto nos aspectos visuais e paisagísticos como na estrutura de pavimentação, 

acessibilidade, sinalização e iluminação. 

Os moradores de Tamoios vêm sofrendo com a precariedade da Avenida, à insegurança causada 

pela ausência adequada de iluminação no local, haja vista que a Rodovia Amaral Peixoto é a única 

fonte de iluminação ao longo da Avenida e os comércios ao longo da pista que contribuem para que as 

pessoas tenham condições de circulação pelas calçadas. Este fato vem favorecendo as ações de 

violência e vandalismo, onde, as pessoas que por ali trafegam no período noturno tornam-se 

vulneráveis a assaltos, causando pânico e desconforto aos moradores daquela região, aumentando 

ainda mais as estatísticas sobre a segurança pública. 

Considerando os valores arrecadados pela CIP – contribuição de iluminação pública por todos 

que ocupam essa importante via no Distrito, indico ao Poder Público planeje e ofereça um serviço de 

qualidade aos muitos que vivem e passam, no que tange a iluminação, pois, é essencial para a 

qualidade de vida,  na promoção da segurança pessoal e do patrimônio do munícipe. 

Outro ponto a ser levado em consideração, quanto à indicação ora proposta é  devido a falta de 

manutenção e travessias seguras ao longo da Avenida e pelo fato da mesma ser rota de fuga da 

Rodovia Amaral Peixoto, o grande números de veículos que circulam pela mesma acabam 

ocasionando rotineiramente diversos acidentes  automobilísticos. Com o alto numero de acidentes há 

uma sobrecarga do sistema publico de suporte a vítimas o que prejudica toda sociedade. 

 Portanto, mais uma vez venho encarecidamente pleitear a fim de que sejam sanados os 

problemas da Avenida Independência, no que tange os aspectos visuais e paisagísticos, pavimentação, 

acessibilidade, sinalização e iluminação pública, minimizando assim os transtornos enfrentados pelos 

Munícipes de Tamoios.  


