
 
 

 

 
 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

 

INDICAÇÃO Nº 0179/2019.                                                                Em, 01 de abril de 2019. 
 

SOLICITA AO EXMO. SR. PREFEITO QUE 
PROVIDENCIE A INSTALAÇÃO DE COBERTURA DE 
PONTO DE ÕNIBUS, LIMPEZA E CAPINA PARA O 
CONDOMINIO 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 instalação de cobertura do ponto de ônibus, limpeza e capina das vias 
públicas do Condomínio Monte Carlo (Minha Casa Minha Vida). 

 
Sala das Sessões, 01 de abril de 2019. 

 
 

SILVIO DAVID PIO OLIVEIRA 
Vereador - Autor 

 
JUSTIFICATIVA: 

A presente Indicação é uma reivindicação dos moradores do Condomínio Monte Carlo 
(Minha Casa Minha Vida), que hoje estão sofrendo todas as mazelas pela falta de capina e 
limpeza das ruas e também sem cobertura do ponto de ônibus. 

Prezados, o local já é de difícil acesso, o transporte público é oferecido de forma 
precária, não podemos mais permitir que moradores além de sofrer por um transporte público 
péssimo, ficar em um ponto de ônibus sem cobertura, abrigo do sol e da chuva. É muita 
humilhação. Isso sem contar com a limpeza e capina nas ruas, que desde que o condomínio 
foi entregue, que já se passou dois anos, nada foi feito nesse sentido para os moradores do 
local. 

 A manutenção e reparo das vias públicas é dever do município, e que existe uma 
Secretaria para esta finalidade, e o que a população espera é ter seus diretos garantidos em 
perfeito funcionamento. 

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


