
 

 
 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

 

INDICAÇÃO Nº 298/2018.                                                                      Em 30 de agosto de 2018. 

 
SOLICITA AO EXMº SR. PREFEITO MUNICIPAL QUE 

VIABILIZE A DESAPROPRIAÇÃO DO IATE CLUBE, AO 

LADO DO CAFÉ DO TRABALHADOR, LOCALIZADO NA 

AVENIDA WILSON MENDES, A FIM DE QUE SEJA 

CONSTRUIDO O NOVO QUARTEL DO CORPO DE 

BOMBEIROS DE CABO FRIO. 

 

Exmº Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cabo Frio. 

  

         A Vereadora 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 viabilize a desapropriação do Iate Clube, ao lado do Café do 

Trabalhador, localizado na Avenida Wilson Mendes, a fim de que seja construído o novo Quartel 

do Corpo de Bombeiros de Cabo Frio. 

 

Sala das Sessões, 30 de agosto de 2018. 

 

 

ALEXANDRA DOS SANTOS CODEÇO 

Vereadora - Autora  

  

JUSTIFICATIVA: 
O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) é uma Corporação 

cuja missão é proteger vidas, bens e o ambiente por meio de ações de defesa civil, combate a 

incêndio, salvamento e socorro de emergências no Estado do Rio de Janeiro. O Corpo de 

Bombeiros funciona 24 horas, todos os dias da semana, para atender a população. O acesso a este 

serviço é feito pelo número 192. A ligação é gratuita e pode ser realizada por qualquer telefone 

fixo ou móvel local. 

Devido ao crescimento populacional, por consequência, a demanda e o contingente do 

Corpo de Bombeiros, é necessário disponibilizar um espaço maior para alocar de forma ampla e 

estratégica um novo Quartel para o Corpo de Bombeiros de Cabo Frio para comportar melhor os 

seus militares e também atender melhor e de forma rápida a população, principalmente em casos 

de quedas, incêndio e acidente, que no caso de morosidade no atendimento, o quadro de saúde do 

paciente pode se agravar e até levar a óbito. 


