
 

 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

 

REQUERIMENTO Nº 0062/2019.                                                    Em, 26 de março de 2019. 
 

REQUER ENVIO DE EXPEDIENTE AO SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 
(SECOB), SOLICITANDO TODAS AS INFORMAÇÕES 
PERTINENTES E QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS, AO 
DESEMPENHO E RESULTADOS OBTIDOS POR ESSA 
SECRETARIA MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO EM 
CURSO.  

 
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 Ilmo. Sr. 
Secretário Municipal José Bulcão da Silveira Filho, da Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Públicos (SECOB), com o envio de cópia ao Chefe do Poder Executivo Municipal, 
solicitando todas as informações pertinentes e que se fizerem necessárias, ao desempenho e 
resultados obtidos por essa Secretaria Municipal, para o exercício de 2019, em curso, abaixo 
mencionadas.  

 
Sala das Sessões, 26 de março de 2019. 

 
 

JEFFERSON VIDAL PINHEIRO 
Vereador - Autor 

 
JUSTIFICATIVA: 

Justifica-se a presente Proposição de Requerimento, pelo atual momento de descaso, em 
que se encontra o Município de Cabo Frio, no que tange a Serviços Públicos como 
Urbanização e Obras, entre tantos outros descasos a relatar oportunamente. 

Estima-se que uma Pasta da envergadura e importância como é a Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços Públicos (SECOB), com um alto índice de demandas, e de elevado poder 
de resultados, face á seu alto potencial Orçamentário em torno de R$40.000.000,00 (quarenta 
milhões de reais), para o exercício em curso, não possuiria, ou pelo menos, não deveria 
possuir, dificuldades para atender aos recorrentes problemas existentes, no Âmbito Urbano 
deste Município, sem possuir subsídios justificáveis que possam embasar qualquer tipo de 
explicações técnicas e justas, para a negligência na busca por soluções. 

 Inclino-me neste momento, em face ao aqui relatado, solicitar a esta Secretaria 

Municipal, o envio de relatórios de atividades e de resultados atingidos, bem como pendências 

a realizar, e todo um Planejamento Urbano com cronograma e Planejamentos em execução, 

com prazos estimados e custos orçados, em todo o âmbito do Município de Cabo Frio.  

 No aguardo das informações pertinentes de todo o teor, que por ora reivindico junto a 

esta Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SECOB), e pelo que exponho para o 

momento aos Nobres Pares desta Casa Legislativa, solicito a aprovação na íntegra e unânime 

para esta Proposição. 


