
 

 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

 

REQUERIMENTO Nº 177/2019.                                                      Em, 27 de junho de 2019. 

 
REQUER ENVIO DE EXPEDIENTE AO COMANDO DO 

25º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DE CABO 

FRIO, REIVINDICANDO  PATRULHAMENTO 

OSTENSIVO E EFETIVO, A SER EXERCIDO NA 

PRAÇA PORTO ROCHA, NO CENTRO DO MUNICÍPIO 

DE CABO FRIO.  

 

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 25º Batalhão 

de Polícia Militar, sediado neste Município de Cabo frio, sob o Comando do Ten. Cel. 

Roberto Cristiano Dantas, reivindicando o exercício de Patrulhamento Ostensivo e Efetivo, a 

ser exercido por toda a extensão da Praça Porto Rocha, localizada no centro deste Município 

de Cabo Frio.  

 

Sala das Sessões, 27 de junho de 2019. 

 

 

JEFFERSON VIDAL PINHEIRO 

Vereador - Autor 

 

JUSTIFICATIVA: 

Justifica-se a presente Proposição em tela, dada às circunstancias preocupantes de 

abandono e insegurança em que se encontra a referida Praça Porto Rocha, localizada no 

centro da cidade deste Município, que por sua extensão, tornou-se um ponto de encontro e de 

diversidade de eventos que por ali se sucedem e que atraem entre outros, visitantes, jovens e 

famílias tradicionais da Região. 

Entretanto, em determinado momento do dia, sempre ao entardecer e de forma 

recorrente, e possível sem muito esforço, presenciarmos a "libertinagem" que se pratica por 

ali, entre outras, o consumo exacerbado e de maneira livre e desinibida de entorpecentes, e 

que fatalmente, atraem  seus fornecedores, mais conhecidos como "traficantes". 

É possível presenciar com isto, o êxodo que este evento provocou junto às famílias e 

todo o tipo de pessoas que usavam aquele espaço apenas como um ponto de encontro e de 

momentos de relaxamento em seu cotidiano.     

Por considerar por mais que justificada a presente matéria de Requerimento, que por 

ora lhes trago a apreciação, dada a grandeza do apelo social que representa rogo aos Nobres 

Pares desta Casa Legislativa pelo comprometimento e cumplicidade pela aprovação unanime 

desta Proposição. 

 


