
 

 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

 

REQUERIMENTO Nº 007/2019.                                                  Em, 05 de fevereiro de 2019. 

 
REQUER ENVIO DE EXPEDIENTE AO COMANDO 

DO 25° BPM. DE CABO FRIO, SOLICITANDO 

INFORMAÇÕES QUANTO AO TRABALHO 

DESENVOLVIDO, E EFETIVO DESTINADO PARA 

ESTE FIM, JUNTO A LOCALIDADE DO BAIRRO 

PERÓ E ADJACÊNCIAS. 

 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cabo Frio. 

 

O Vereador que este subscreve, atendendo tudo mais o que determina o interesse 

público, Requer à Douta Mesa, na forma regimental, o envio de expediente ao 25° Batalhão 

de Polícia Militar, sediado neste Município de Cabo Frio, sob o comando do Ten. Cel. 

Roberto Cristiano Dantas, informações detalhadas acerca do método de trabalho desenvolvido 

junto à Comunidade do Bairro do Peró e adjacências, e o efetivo destinado para este evento. 

 

Sala das Sessões, 05 de fevereiro de 2019. 

 

 

JEFFERSON VIDAL PINHEIRO 

Vereador - Autor 

 

 

JUSTIFICATIVA: 
 
Justifica-se a presente matéria de Requerimento, já de antemão, solicitando para o 

embasamento deste, o envio de cópia à Secretaria Estadual de Segurança Pública, o estado 
quase que total de abandono em que se encontra o Bairro do Peró e Adjacências, no que se 
refere à Segurança Pública. 

Recentemente, com o advento da classificação à Bandeira Azul da praia do Peró, por 
uma faixa extensa de praia, a Administração Pública procedeu alterações no trânsito e o 
impedimento de veículos ao acesso na referida Orla, bloqueando por meio de obras de 
contenção,  buscando a preservação da Orla e seu passeio (calçadão), em cumprimento à 
algumas exigências do órgão que classifica as praias do litoral Brasileiro.   

Entretanto, com a chegada das férias de Verão e consequentemente o substancial 
aumento da população (leia-se população flutuante), o ambiente tem sido drástica e 
dramaticamente modificado, e o outrora cenário bucólico de Paz e Lazer, deu lugar ao medo, 
e as notícias  de violência, como "furtos; assaltos à mão armada: subtração de veículos (autos 
e motos) e tráfico de drogas entre outros".  

Sabemos que, solucionar este problema social, na ótica das prioridades, não é tarefa das 
mais fáceis e requer atenção redobrada e especial por parte do aparato da Segurança Pública, e 
de uma logística mais aprofundada, em busca de exito ao que se propõe. 

Aos olhos de toda uma sociedade, e com efeitos desastrosos em todos os segmentos com 
algum tipo de relação com o Turismo, para a nossa aprazível Região da Costa do Sol, 
amplamente registrados pela imprensa em âmbito local e estadual, gerando com isto, 
desconforto  e toda uma instabilidade e sensação de insegurança e pela dimensão dos danos 
que possivelmente possam gerar, é que apresentamos à vossa apreciação, a matéria de 
Requerimento em tela, apelando aos demais Pares desta Casa Legislativa, pelo total 
comprometimento e unanimidade na votação em Plenário.    


