
 

 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

 

INDICAÇÃO Nº 0362/2019.                                                               Em, 05 de julho de 2019. 

 
SOLICITA AO EXMº SENHOR PREFEITO A 
IMPLANTAÇÃO DE AGENTES DE 
TRÂNSITO EM QUATRO PONTOS DE 
TAMOIOS. 
 

Exmo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cabo Frio 
 

O Vereador que esta subscreve, atendendo tudo o que determina o interesse público, 
INDICA à Douta Mesa, na forma regimental, o envio de expediente ao Exmo. Senhor 
Prefeito, solicitando agentes de trânsito na Rodovia Amaral Peixoto em Tamoios nos pontos 
onde possuem uma maior aglomeração de pedestres a seguir enumerados: 

 
I - Unidade de Pronto Atendimento (UPA)- Pista Lateral, Km 136, s/nº - Samburá;  
 
II- Escola Agrícola Nilo Batista - Km 124 - Campos Novos;  
 
III- Ginásio Poliesportivo 18714 - Aquários; 
  
IV - Atacadão, Av. Quinta QD 29 LJ 03 - Km 132 - Unamar. 
 

Sala das Sessões, 05 de julho de 2019. 
 
 

LETICIA DOS SANTOS JOTTA 
Vereadora - Autora 

 
 
 

JUSTIFICATIVA: 
A Rodovia Amaral Peixoto possui um fluxo muito intenso. Moradores reclamam que 

os carros têm passado em alta velocidade, oferecendo sério risco de acidentes.  
A travessia em horário comercial e principalmente depois do expediente de trabalho é 
complicada e arriscada, pois os carros passam muito rápido, dificultando a passagem dos 
pedestres.  

O Agente de Trânsito traria mais segurança, além disso, iria averiguar denúncias e 
reclamações relativas à circulação de veículos acima da velocidade.  

O principal intuito é trazer tranquilidade ao morador e a qualquer pessoa que irá passar 
pelo local.  
Sabendo que a figura de um agente fixo neste local é sinal de segurança e organização.  

Além disso, terá que orientar, operar, fiscalizar e zelar pelo cumprimento das normas 
de circulação e conduta de trânsito e transporte de acordo com o Código de Trânsito 
Brasileiro - CTB - e legislações municipal, estadual e federal; operar o trânsito zelando pela 
fluidez e segurança na circulação de veículos e pedestres. 

Portanto conto com o apoio dos nobres Vereadores desta Casa. 


