
 

 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

 

INDICAÇÃO Nº 0456/2019.                                                          Em, 02 de outubro de 2019. 

 
SOLICITA AO EXMO SR. PREFEITO A CRIAÇÃO DE 
UM TERMINAL RODOVIÁRIO, NO BAIRRO JARDIM 
ESPERANÇA. 
  

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. 
Senhor Prefeito solicitando a criação de um Terminal Rodoviário, no Bairro Jardim 
Esperança. 

 
Sala das Sessões, 02 de outubro de 2019. 

 
 

SILVIO DAVID PIO DE OLIVEIRA 
Vereador – Autor 

 
 
 
 

JUSTIFICATIVA: 
O Bairro Jardim Esperança tem aproximadamente cerca de 50 mil habitantes, 

tornando-se um dos maiores bairros da cidade de Cabo Frio. 
A necessidade de um terminal Rodoviário Municipal surge para dar dignidade de um 

transporte adequado para esses moradores. Linhas para o Centro da Cidade, Shopping, Praia 
do Forte e até outros municípios, facilitariam a vida dessas 50 mil pessoas, pois o terminal 
que nossa Cidade hoje tem é no Bairro São Cristóvão e o Bairro Jardim Esperança fica 
totalmente sem essas opções de transportes. 

A implantação de um terminal no Bairro Jardim Esperança é de suma importância para 
melhorar o transporte, não só naquela região, mas em toda a nossa Cidade. 

Hoje, os usuários do transporte coletivo estão encontrando problemas de superlotação. 
Pela manhã, é comum ver ônibus lotados e muitas pessoas aguardando nos pontos. Por isso 
estamos pedindo estudos, no sentido de ampliar a frota para eliminarmos esses problemas, e a 
criação de novas linhas, como por exemplo: 

Jardim Esperança - Shopping 
Jardim Esperança - Peró (via Tangará e via Guriri) 
Jardim Esperança - Forte São Matheus (Av. do Contorno) 
Jardim Esperança - Centro (via Condomínio Monte Carlo) 
Esperamos que Excelentíssimo Senhor Prefeito, sensibilize com a propositura em 

questão e estamos convictos que dará à atenção necessária, e de imediato, irá encaminhar ao 
Setor competente de sua Administração para serem tomadas as medidas necessárias. 


