
 

 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

 

INDICAÇÃO Nº 0466/2019.                                                           Em, 07 de outubro de 2019. 

 
SOLICITA AO PODER EXECUTIVO, ATRAVÉS DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, QUE SE 
VIABILIZE ESTUDO TÉCNICO PARA A REFORMA 
ASFÁLTICA POR TODA SUA EXTENSÃO, DA RUA 
VITÓRIA, VIA DE LIGAÇÃO ENTRE OS BAIRROS DO 
CAJUEIRO E PERÓ, NESTE MUNICÍPIO. 

 
 

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, que se viabilize estudo técnico junto a Secretaria Municipal de 
Obras, para a reforma asfáltica (recapeamento) por toda sua extensão, do Logradouro Rua 
Vitória, via de ligação entre os Bairros do Cajueiro e Peró, neste Município de Cabo Frio, 
pelo que se justifica a seguir. 

 
Sala das Sessões, 07 de outubro de 2019. 

 
 

JEFFERSON VIDAL PINHEIRO 
Vereador - Autor 

 
 
 

JUSTIFICATIVA: 
   A reivindicação ora proposta por meio desta Propositura, tem por finalidade, solicitar 
em caráter emergencial, a intervenção do Poder Público Municipal, por meio de sua Pasta 
Municipal de Obras e Serviços Públicos (SECOB), a recuperação asfáltica (recapeamento) do 
mencionado Logradouro (Rua Vitória), via localizada no Bairro do Cajueiro, e principal elo 
de ligação com o Bairro do Peró, neste Município de Cabo Frio, possuindo uma extensão não 
superior a Mil Metros (1,0 Km), pelo estado lastimável de abandono e conservação em que se 
encontra atualmente, impossibilitando assim a livre circulação de veículos e pedestres que por 
ali transitam regularmente, e que em algumas e recorrentes situações, ocasionando acidentes, 
por forçar aos veículos mudarem repentinamente seu trajeto, com o intuito de desviar de 
buracos no formato de verdadeiras crateras, e assim, provocando colisões frontais, as vezes 
até com vítimas. 

Face ao que se expõe para o momento, e pelo apelo relevante do perfil social desta 
causa, dirijo-me aos Nobres Pares companheiros desta Casa Legislativa, apelando até de 
forma comovente, para a cumplicidade e aprovação unânime desta Proposição, que por ora, 
lhes trago a apreciação.      


