
 

 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

 

INDICAÇÃO Nº 194/2018.                                                                      Em, 04 de junho de 2018. 

 
SOLICITA AO EXMº SENHOR PREFEITO DO MUNICIPIO 

QUE DETERMINE À SECRETARIA COMPETENTE A 

REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA EM TAMOIOS, 

INCLUINDO PRIORITARIAMENTE O REPARO E 

MANUTENÇÃO DAS PEDRAS PORTUGUESAS NO 

PASSEIO AO LONGO DA ORLA DA PRAIA, A EXECUÇÃO 

DA CAPINA E REPARO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 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 pú 

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

Prefeito do Município solicitando, que determine à Secretaria competente a revitalização da Orla 

da Praia em Tamoios, incluindo prioritariamente o reparo e manutenção das pedras Portuguesas 

no passeio ao longo da orla da praia, a execução da capina e reparo na iluminação pública - 2º 

Distrito de Cabo Frio. 

  

Sala das Sessões, 04 de Junho de 2018. 

 

 

OSEIAS RODRIGUES COUTO  

Vereador - Autor 

 

JUSTIFICATIVA:          
Tal providência se faz necessária, pois é notório o desgaste pela falta de manutenção no 

que tange aos aspectos visuais e paisagísticos da Orla de Tamoios, as pedras portuguesas do 

passeio na Orla da Praia estão soltando e há enormes buracos que impossibilitam a utilização do 

Passeio principalmente por Pessoas com Necessidades Especiais, crianças e idosos. 

Outro ponto importante é com relação á iluminação pública e a capina ao longo da Orla, 

pois essa situação 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. 

Portanto, pedimos encarecidamente que seja sanado o problema apontado visto ser a 

mesma de fácil resolução, já que existe contrato com empresa terceirizada para esse fim em 

vigência.  


