
 

 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

 

INDICAÇÃO Nº 0184/2019.                                                                 Em, 01 de abril de 2019. 
 

SOLICITA AO EXMº SENHOR PREFEITO QUE SEJA 
FEITA A COLETA DE LIXO REGULAR DO BAIRRO 
RECANTO DAS ORQUÍDEAS COM O CARRO 
ADAPTADO PARA AS RUAS MENORES E MAIS 
ESTREITAS. 

 
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 seja feita a coleta de lixo regular do Bairro Recanto das Orquídeas 
com o carro adaptado para as ruas menores e mais estreitas. 

 
Sala das Sessões, 01 de abril de 2019. 

 
 

SILVIO DAVID PIO OLIVEIRA 
Vereador - Autor 

 
JUSTIFICATIVA: 

A necessidade de um carro adaptado para a coleta de lixo nas ruas menores e mais 
estreitas do Bairro Recanto das Orquídeas é extrema, pois, segundo os moradores, o lixo se 
acumula semanalmente pelas vias públicas, devido ao fato de o caminhão que hoje passa pelo 
bairro, não conseguir passar pelas ruas e travessas menores, muitos moradores alegam que o 
caminhão só coleta o lixo nas principais Ruas e avenidas do Bairro, alguns moradores têm que 
andar quilômetros para depositar o lixo no local que o caminhão costuma parar para coletar.  

Atenta-se que a necessidade da adequada limpeza nas ruas consiste numa das principais 
reivindicações dos moradores, os quais reclamam da inconstância da coleta no bairro, onde o 
lixo se acumula por vários dias nas ruas, causando terrível mau cheiro, com risco de danos ao 
meio ambiente e à saúde pública, além da aparência de abandono, uma imagem que passa aos 
que transitam pelo local. 

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. 


