
 

 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

 

INDICAÇÃO Nº 016/2019.                                                                 Em, 06 de fevereiro de 2019. 

 

SOLICITA AO EXMº SR. PREFEITO A REVITALIZAÇÃO 

NA ILUMINAÇÃO DE TODA AVENIDA INDEPENDÊNCIA, 

EM TAMOIOS, BEM COMO QUE SEJA REALIZADO UM 

ESTUDO DE VIABILIDADE JUNTO A ENEL PARA QUE 

SE IDENTIFIQUE OS POSTES DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA DA REFERIDA AVENIDA. 

 

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 que determine à Secretaria competente, com a maior urgência, reparo na iluminação 

de toda Avenida Independência, em Tamoios, bem como que seja realizado um estudo de 

viabilidade junto a ENEL para que se identifiquem os postes de iluminação pública da referida 

Avenida. 

  

Sala das Sessões, 06 de fevereiro de 2019. 

 

 

OSÉIAS RODRIGUES COUTO 

Vereador - Autor 

 

JUSTIFICATIVA:          

Tal providência se faz necessária, pois é notória a carência que se encontra o 2º Distrito, 

no que tange à Prestação de Serviços Públicos. Os moradores de Tamoios vêm sofrendo com a 

ausência de iluminação na via pública, haja vista que a Rodovia Amaral Peixoto se encontra 

quase às escuras. Essa situação vem favorecendo as ações de violência e vandalismo, no período 

noturno, aos moradores daquela região. 

No que tange a identificação dos postes, considero que esta identificação irá facilitar a 

localização e servir de referência para a população registrar ocorrência e solicitar serviços, como 

troca de lâmpadas. Também irá contribuir para que o setor responsável pela administração tenha 

maior controle dos serviços prestados e executados. 

 É importantíssimo que o Poder Público ofereça um serviço de iluminação pública de 

qualidade, pois é essencial para a qualidade de vida e na promoção da segurança pessoal e do 

patrimônio do munícipe. 

 Portanto, pedimos encarecidamente que seja sanado o problema, a fim de minimizar os 

transtornos enfrentados pelos Munícipes de Tamoios. 


