
 

 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

 

INDICAÇÃO Nº 0111/2019.                                                              Em, 14 de março de 2019. 
 

SOLICITA AO EXM. SR. PREFEITO  QUE TODAS AS 
LINHAS QUE ESTIVEREM RETORNANDO DO 
SEGUNDO DISTRITO (TAMOIOS) PARA CABO FRIO, 
CIRCULAR DENTRO CONDOMÍNIO MONTE CARLO 
(MINHA CASA MINHA VIDA.)  

 
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 todas as linhas que estiverem retornando do Segundo Distrito 
(Tamoios) para Cabo Frio, circular dentro condomínio Monte Carlo (Minha casa minha vida) 
em seguida, seguir seu trajeto traçado.  

 
Sala das Sessões, 14 de março de 2019. 

 
 

SILVIO DAVID PIO OLIVEIRA 
Vereador - Autor 

 
JUSTIFICATIVA: 

A presente Indicação tem por finalidade atender a solicitação dos moradores do "Minha 
casa minha vida", com as linhas que estiverem retornando de Tamoios para Cabo Frio, 
circular dentro do Condomínio Monte Carlo e depois seguir seu trajeto para o Centro da 
cidade. 

 O Projeto "minha casa minha vida" abriga muitas famílias, contudo, a linha de ônibus 
se faz necessária para atender toda essa população que hoje tem um difícil acesso ao 
transporte coletivo, os moradores andam até a beira da estrada para pegar o transporte, pondo 
suas vidas em risco. 

 Para facilitar o acesso à locomoção dos moradores no sentido de fornecer mais 
dignidade a eles, a circulação das linhas de ônibus dentro do Condomínio, facilitará a vinda 
dos moradores, evitando seu deslocamento até a beira da estrada. 

A presente indicação exige maior brevidade possível, cabe ressaltar que é primordial 
preservar o direito de ir e vir do cidadão. 

 Desta forma, certo de contar com aprovação pelos Nobres Edis da presente indicação, 
e do bom senso e visão do Exm°. Sr. Prefeito Municipal, reitero os meus votos de estima e 
apreço. 

 
 


