
 

 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

 

INDICAÇÃO Nº 0283/2019.                                                             Em, 22 de maio de 2019. 
 

SOLICITA AO EXMO. SR. PREFEITO QUE ADOTE 
PROVIDÊNCIAS PAISAGÍSTICAS E DE LIMPEZA DO 
ANTIGO VALÃO DO BAIRRO GUARANI, BEM COMO 
A CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA PARA 
CAMINHADAS, NO ESPAÇO DO VALÃO, PARALELO 
À RUA LUIS LINDENBERG. 

 
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cabo Frio 

 
O Vereado 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 providenciada a limpeza da área do antigo valão, já aterrado, localizada 
no Bairro Guarani, entre a Rua Luis Lindenberg e as salinas. Em nossa Indicação, sugerimos 
ainda que Vossa Excelência aproveite a referida área, hoje com aspecto de abandono, para a 
construção de uma pista de caminhadas, ao longo do espaço onde era o valão, para 
atendimento aos moradores do Guarani. É imprescindível ainda que a Prefeitura adote 
medidas urgentes com relação à pavimentação da Rua Luis Lindenberg, hoje praticamente 
intransitável, devido ao piso irregular, buracos e falta de paralelepípedos. 

 
Sala das Sessões, 22 de maio de 2019. 

 
 

EDILAN FERREIRA RODRIGUES 
Vereador - Autor 

 
JUSTIFICATIVA: 

Justifica-se a presente Indicação, tendo em vista os frequentes gritos por socorro e 
atenção do Poder Público feito pelos moradores do Bairro Guarani.  

A referida área, onde antigamente corria um valão, está aterrada, com mato e lixo. A 
Rua Luis Lindenberg necessita de reparos urgentes, pois se encontra cheia de buracos, com o 
piso irregular e paralelepípedos soltos. Um desperdício e falta atenção com aquela imensa 
população, carente de serviços públicos. O Guarani é um bairro urbanizado, mas que parece 
não ser, diante do total abandono em que se encontra. A construção de uma Pista para 
caminhadas naquela extensa área entre a Rua Luis Lindenberg e as salinas, certamente, vai 
atrair os moradores nas manhãs e tardes para ocupar a nova calçada com atividades físicas. 

Reiteramos a importância da matéria e contamos com o apoio e a aprovação dos Nobres 
Vereadores. 


