
 

 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

 

INDICAÇÃO Nº 166 /2018.                                                           Em, 07 de maio de 2018. 

 
SOLICITA AO EXMº SR. PREFEITO A CONSTRUÇÃO 

DE CICLOVIA NOS LIMITES TERRITORIAIS DO 

PROJETO “MINHA CASA, MINHA VIDA” – 

RESIDENCIAL MONTE CARLO, NO BAIRRO JARDIM 

ESPERANÇA 

 

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 a construção de ciclovia nos limites territoriais do Projeto “Minha Casa, 

Minha Vida” – Residencial Monte Carlo, no Bairro Jardim Esperança. 

 

Sala das Sessões, 07 de maio de 2018. 

 

 

RAFAEL PEÇANHA DE MOURA 

Vereador - Autor 

 

JUSTIFICATIVA: 

Ciclovia é uma dentre várias opções técnicas de segurança de trânsito para melhoria da vida 

do ciclista. Por se tratar de veículo 100% não poluente, contribuindo para a diminuição emissão de 

gases do efeito estufa, a bicicleta faz parte da modernização dos transportes de curta distância e 

cada vez mais ganha adeptos. A Ciclovia é baseada na ideia de incentivar o uso da bicicleta e, 

principalmente, viabilizar o seu uso dentro dos padrões de segurança viária.  

Pra que as pessoas se sintam confortáveis ao utilizar a ciclovia, a estrutura deve 

proporcionar conforto, como largura adequada, itens de segurança, como sinalização visível, e 

iluminação e piso adequado. 

São vários os benefícios com o uso da bicicleta, contribui para melhoria da saúde do 

individuo por meio de exercícios físicos, contribui para melhoria na qualidade do ar e reduz o custo 

por quilometro de deslocamento. Entretanto, este meio de transporte, por muitas vezes, é 

marginalizado e fica vulnerável diante do grau de importância dado aos demais meios de 

transportes. Diante do elevado custo da tarifa de transporte público, a bicicleta torna alguns trajetos 

mais vantajosos economicamente. Dessa forma, O Condomínio do Projeto “Minha Casa, Minha 

Vida” – Residencial Monte Carlo, no Bairro Jardim Esperança precisa de uma ciclovia para 

proporcionar mais segurança ao grande número de ciclistas que por ali trafegam. 

Diante do exposto, solicitamos o apoio dos Nobres Pares à proposição em tela. 
 


