
 

 
 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

 

INDICAÇÃO N° 076/2019.                                                                Em, 25 de fevereiro de 2019.            

 
SOLICITA AO EXMO. SR. PREFEITO A CRIAÇÃO DO 

MUTIRÃO DE LIMPEZA DOS BAIRROS DO 

MUNICÍPIO DE CABO FRIO, COM O CAMINHÃO 

CATA TRECOS. 

 

Exm° Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cabo Frio. 

 

 

O Vereador que esta subscreve, atendendo a tudo mais o que determina o interesse 

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

Prefeito, solicitando a criação do mutirão de limpeza dos Bairros do Município com o caminhão 

cata treco, mutirão esse, que deverá ser divulgado na mídia local o bairro que irá ser contemplado 

de acordo com a logística da prefeitura, com a informação para o cidadão, e deverá ter a 

participação das secretárias: 

 

- Secretária Saúde - atendimento social para aferimento de pressão e glicose, com 

uma tenda para cadastro do cartão Municipal do SUS. 

- Secretária Assistência Social - Atendimento as pessoas com necessidades 

especiais. 

- Secretária Obras - Logística (máquinas e caminhão) para pequenos reparos como 

bueiros, esgotos, buracos e calçadas. 

- Coordenadoria de Serviços Públicos - Pinturas de faixa de pedestre, lombadas, 

meio fio; limpeza de bueiros, capina e retirada de galhos das podas das arvores, entre outros... 

- COMSERCAF - Logística (máquinas, caminhão, caminhão limpa fossa e mão de 

obra), retirada de lixo, caminhão "cata treco" que irá coletar dos moradores seus entulhos e 

objetos limpando o quintal, tais como, geladeiras, sofás, madeiras, pneus e tudo que possa ser 

descartável. 

- Coordenadoria Fiscalização e Posturas Desobstrução das calçadas carcaças 

veículos e outros. 

- Coordenadoria Fiscalização Sanitária Agentes Vetores. 

- Coordenadoria Guarda Municipal Retirada veículos estacionados em via pública e 

abandonados. 

 

Sala das Sessões, 25 de fevereiro de 2019. 

 

 

SÍLVIO DAVID PIO OLIVEIRA 

Vereador - Autor 

 

 

 

 



 

 
 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

Esta proposta visa à melhoria do bem estar da população que vem que sofre no seu bairro 

com a falta de iluminação, limpeza, capina carros abandonados dentre outras mazelas que é de 

responsabilidade do poder público. 

Essa indicação visa à criação de um programa em que a prefeitura irá divulgar na mídia 

local, rádio, televisão, jornal, nos centros comunitários e associações de bairro, que em dia e hora 

específica no bairro irá acontecer um grande mutirão com a ajuda de todas as secretárias, com 

finalidade de deixar o bairro aprazível e funcional para todas, 

Será feita a limpeza dos lixos acumulados, reparos na rede de esgoto, e água, iluminação 

pública, bem como a retirada de carcaças de carros abandonados no passeio público, dos agentes 

de vetores, saúdes e social para demanda dos moradores, além do caminhão cata treco, onde os 

moradores poderão desfazer de objetos que estão no seu quintal, como por exemplos, sofás, 

geladeira e etc. todo e qualquer material descartável, não tenha mais utilidade, com finalidade 

evitar acumulo de lixo no quintal e evitar doenças. 

 

 

Sala das Sessões, 25 de fevereiro de 2019. 

 

 

SÍLVIO DAVID PIO OLIVEIRA 

Vereador - Autor 

 

 

 


