
 

 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

 

INDICAÇÃO Nº 169 /2018.                                                                          Em, 07 de maio de 2018. 

 
SOLICITA AO EXMº PREFEITO A URBANIZAÇÃO E 

PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO DPO QUE INTERLIGA A 

RUA DO GARGOÁ EM TAMOIOS – 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, 

solicitando a urbanização e pavimentação da Rua do DPO que interliga a Rua do Gargoá em 

Tamoios, localizada no 2º Distrito do Município. 

  

Sala das Sessões, 07  de maio de 2018. 

 

 

OSEIAS RODRIGUES COUTO  

Vereador - Autor 

 

JUSTIFICATIVA:          
A presente demanda visa levar uma melhoria na qualidade de vida e atender a inúmeros 

pedidos e solicitações já feitas por moradores, associação de moradores de Unamar e comerciantes 

do local. A Rua do DPO necessita urgentemente de urbanização, incluindo asfalto e saneamento 

para as águas pluviais. Nos períodos de chuvas a rua fica intransitável causando transtornos 

imensuráveis aos moradores e comerciantes do local. 

A arrecadação de Cabo Frio com os royalties do petróleo nos quatros primeiros meses deste 

ano foi superior ao mesmo período de 2017. Sendo em 2018 o montante de R$ 42.718.237,97 e em 

2017 o montante de R$ 36.024.568,89 representando um aumento de mais de 21%.  

Considerando ainda a venda da folha de pagamento dos servidores públicos do Município 

para o Banco Santander no importe de 18 milhões, há de ser considerado um aumento significativo 

na receita que inevitavelmente possibilitará o atendimento do presente pleito. 

Considerando por fim o compromisso firmando pelo Exmo. Prefeito juntamente com a 

associação de moradores de Unamar em realizar as obras necessárias na reunião realizada no início 

do ano é que ora apresento a referida Indicação. 
 

 


