
 

 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

 

INDICAÇÃO Nº 0479/2019.                                                          Em, 17 de outubro de 2019. 
 

SOLICITA AO EXMO. SR. PREFEITO A REFORMA 
GERAL E MANUTENÇÃO CONSTANTE, DA PRAÇA DE 
ESPORTES E ÁREA DE LAZER, LOCALIZADA NO 
BAIRRO  PARQUE BURLE, NESTE MUNICÍPIO DE 
CABO FRIO. 

 

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 a devida e necessária reforma geral e manutenção de forma constante, da 
Praça de Esportes e Área de Lazer, localizada no Bairro Parque Burle, precisamente ao final 
do Logradouro Rua Magé, neste Município de Cabo Frio. 

 
Sala das Sessões, 17 de outubro de 2019. 

 
 

THIAGO VASCONCELOS LEITE PINHEIRO 
Vereador - Autor 

 
JUSTIFICATIVA: 

Nossa Proposição visa exclusivamente atender a reivindicação de forma recorrente da 
população do Parque Burle, cansadas e incrédulas que estão, de tanto cobrar e esperar por 
providências por parte do Poder Público, por reformas urgentes da Praça de Esportes e Área 
de Lazer ali localizada, sendo esta a única Praça do local, e que se encontra por muito tempo, 
em estado de total abandono. 

Cabe salientar, que a solicitada e necessária reforma desta Praça Pública, traria além 
de bem estar, segurança e integração social, para a comunidade ali residente, visto que, além 
do estado lastimável em que se encontra a referida Praça, falta iluminação pública, e com isto, 
tornou-se um ponto de venda e consumo de entorpecentes de usuários de drogas, sendo estes 
os únicos frequentadores do local, e que se beneficiam deste quadro existente. 

Por ser o único local de prática de esportes e lazer do local, crianças e jovens 
residentes ou não, expõem-se constantemente também a riscos de acidente, pela exposição a 
pontas de ferro de restos de um alambrado, e também a deterioração total do piso de concreto. 
Buscando sempre servir e atender as demandas sociais de nossa sociedade, lhes apresento 
Nobres Pares esta Proposição, para o qual, conto com a vossa cumplicidade nesta Casa de 
Leis, pela aprovação unanime e pelo total comprometimento desta causa social. 


