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INDICAÇÃO Nº 0462/2019.                               Em, 03 de outubro de 2019. 
 

SOLICITA AO EXMO SR. PREFEITO A LIMPEZA 
DE TERRENO LOCALIZADO NO MINHA CASA 
MINHA VIDA DO JARDIM ESPERANÇA E 
TRANSFORMAÇÃO DO MESMO EM CAMPO DE 
FUTEBOL.  

 
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 feita limpeza num terreno do Condomínio "Minha Casa, 
Minha Vida", no Jardim Esperança, localizado na Avenida da Paz, perto do bloco 
amarelo e da torre de energia. Ao mesmo solicita autorização para que, após a limpeza, 
os moradores façam marcação e colocação das traves, transformando o espaço num 
campo de futebol para uso dos moradores do local. 

 
Sala das Sessões, 03 de outubro de 2019. 

 
 

ACHILLES ALMEIDA BARRETO NETO 
Vereador - Autor 

 
JUSTIFICATIVA: 

No dia 31 de março de 2018 a Prefeitura de Cabo Frio realizou o sonho de 1800 
famílias ao entregar as chaves do programa "Minha Casa Minha Vida", 
empreendimento Monte Carlo, localizado no bairro Jardim Esperança. Foram 1800 
apartamentos de 45 metros², cada um com dois quartos, sala, banheiro e cozinha com 
área de serviço, todos prontos para utilização imediata. O local também ganhou duas 
escolas da rede municipal, e um CRAS. Ainda assim, sabemos que para levar dignidade 
ao local é preciso um pouco mais, como um espaço de lazer, por exemplo. E este espaço 
pode ser providenciado sem gerar nenhum custo aos cofres públicos. Dentro do 
Condomínio Minha Casa Minha Vida, existem alguns terrenos públicos. Um deles, 
localizado na Avenida da Paz, pode facilmente virar um campo de futebol para que os 
moradores tenham seus momentos de lazer. Para isso, basta apenas que a Prefeitura 
providencie a limpeza do espaço, uma vez que os próprios moradores estão se 
prontificando a fazer toda a marcação e instalação das traves, bastando somente que o 
Governo Municipal autorize após providenciar a limpeza. Tendo em vista que o pedido 
não é nenhum absurdo, que atenderá solicitação dos moradores gerando momentos de 
interação e lazer entre todos da comunidade sem onerar os cofres públicos, contamos 
com o apoio dos nobres pares na aprovação desta matéria. 

 

 


