
 

 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

 

INDICAÇÃO Nº 202/2019.                                                                 Em, 08 de abril de 2019. 
 

SOLICITA AO EXMO. SR. PREFEITO QUE SEJA 
PROVIDENCIADO UM MUTIRÃO DE LIMPEZA E 
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALFREDO CASTRO, A 
PRINCIPAL PRAÇA DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO. 

 
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 providenciado um mutirão de limpeza e revitalização da Praça 
Alfredo Castro, a principal Praça de São Cristóvão. 

São necessárias medidas urgentes, assim como: 
* retirada de toda a grama sintética (o que resta), pois está infestada de carrapato, urina e 

fezes de animais; 
* limpeza geral e poda da grama, jardins e árvores, instalação de telas nas quadras; 
* retirada das peças de madeira que ainda restam no parque infantil e que a Defesa Civil 

já interditou; 
* iluminação na Avenida Lecy Gomes da Costa, sobretudo em frente à igreja católica; 
* limpeza e manutenção dos banheiros públicos, assim como pessoas para cuidar (os 

banheiros estão abandonados, quebrados, sujos, principalmente os que ficam na lateral do 
ponto de ônibus); 

* providências com relação à coxia da concha acústica (abandono total) e na sala onde 
funcionou a administração do bairro (hoje funciona como loja de vendedor ambulante), 

 
Sala das Sessões, em 8 de abril de 2019. 

 
 

EDILAN FERREIRA RODRIGUES 
Vereador - Autor 

 
JUSTIFICATIVA: 

Justifica-se a presente Indicação, tendo em vista o total abandono em que se encontra a 

Praça de São Cristóvão e os transtornos que a ausência do Poder Público na conservação 

desse fundamental espaço de convivência social e lazer vem causando à numerosa população 

do bairro.  

É urgente que a Prefeitura, juntamente com a Comsercaf, promova a limpeza geral da 

praça e dos banheiros, bem como reparos nos brinquedos do parquinho infantil e nas telas das 

quadras. Por isso, sugerimos que seja realizado um mutirão de limpeza e revitalização na 

Praça de São Cristóvão. 

Reiteramos a importância da Indicação e contamos com o apoio e a aprovação dos 

Nobres Vereadores. 


