
 

 

 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

  

INDICAÇÃO Nº 146/2018.                                            Em, 16 de abril de 2018. 

 
SOLICITA AO EXMº SR.  PREFEITO QUE PROCEDA 

A EXTENSÃO DE REDE PARA FINS DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA NA RUA DAS TULIPAS, BAIRRO UNAMAR. 

 

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 de Cabo Frio, solicitando que proceda a extensão de rede para fins de iluminação 

pública na Rua das Tulipas, Bairro Unamar, 2º Distrito de Cabo Frio, com a colocação de 05 

(cinco postes), 5 braços completos e lâmpadas. 

  

Sala das Sessões, 16 de abril de 2018. 

 

 

RAFAEL PEÇANHA DE MOURA 

Vereador - Autor 

 

JUSTIFICATIVA:             

               Nosso mandato foi procurado por moradores da Rua Tulipas, no Bairro Unamar, em 

Tamoios, os quais solicitaram que se proceda a extensão de rede para fins de iluminação 

pública da Rua Tulipas, com a colocação de 05 (cinco) postes, 05(cinco) braços completos e 

lâmpadas. Há anos os moradores da Rua Tulipas reivindicam essa extensão de rede, mas 

infelizmente devido à inércia do Poder Público ainda não foram atendidos. 

              A iluminação pública apresenta papel fundamental na qualidade de vida e segurança 

dos cidadãos. É de conhecimento geral que a falta de iluminação pública nas ruas contribui 

sobremaneira para facilitar a prática de crimes o que prejudica muito os cidadãos, que, 

geralmente, em razão do trabalho ou estudo, acabam transitando à noite nas ruas. 

             Os moradores informaram que é comum a ocorrência de assaltos no local, em função 

da escuridão, além disso, a falta de iluminação também tem contribuído para a ocorrência de 

acidentes, pois se trata de uma Rua não asfaltada e repleta de buracos.               

              Diante do relevo social da matéria, solicito o apoio dos Nobres Pares. 

 


