
 

 
 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

 

INDICAÇÃO Nº 036/2019.                                                                 Em 12 de fevereiro de 2019. 

 
SOLICITA AO EXMº. SR. PREFEITO A REVISÃO, 

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA EM TODO O DISTRITO DE TAMOIOS 

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 Senhor Prefeito, 

solicitando a revisão, instalação e manutenção da iluminação pública em todo o Distrito de 

Tamoios Cabo Frio. 

 

Sala das Sessões, 12 de fevereiro de 2019. 

 

 

ADEIR NOVAES 

Vereador - Autor 

 

  

JUSTIFICATIVA: 
Os moradores do Segundo Distrito ao procurar este Vereador, autor da presente indicação, 

reivindica a revisão, instalação e manutenção da rede de iluminação pública deste Município de 

Cabo Frio. Desnecessário dizer que tal reivindicação é justa e extremamente necessária, na 

medida em que há muitos anos o Poder Público deixou de realiza-las, causando transtornos e 

principalmente a falta de segurança neste Município. A Iluminação Pública, antes de ser vista 

como mero conforto para os nossos munícipes, deve ser vista como necessidade básica, posto 

gerar maior tranquilidade para a chegada ao lar, após sua jornada de trabalho ou de estudo, 

quando não são as duas jornadas de trabalho e estudo, por muitos dos nossos cidadãos, 

principalmente da área rural. Por tal razão, deve a Administração Municipal, ter especial atenção 

no atendimento desta indicação, pois, dentre outros, tem o caráter de fornecer um maior conforto 

e segurança à nossa população, fato que por certo sensibilizará o Executivo Municipal para o 

atendimento do presente. Sendo estas algumas das razões que nos levaram a apresentar a 

Indicação acima e com as benções de Deus, esperamos pela apreciação e aprovação deste 

Soberano Plenário, na forma regimental. 

 

 


