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INDICAÇÃO Nº 0199/2023  
Em, 17 de março de 2023 

 
 

SOLICITA AO EXMO. SR. PREFEITO QUE 
ATRAVÉS DO SETOR COMPETENTE 
PROVIDENCIE A IMPLANTAÇÃO DE UM 
SEMÁFORO NA RODOVIA AMARAL PEIXOTO 
(RJ-106) NO KM 130, EM FRENTE AO LONG 
BEACH, EM TAMOIOS - 2º DISTRITO DE CABO 
FRIO.  

 
Exmo(a) Sr(a) Presidente(a) da Câmara Municipal de Cabo Frio 

 
O(a) Vereador(a) 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 através do setor competente providencie a 
implantação de um semáforo na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106) no km 130, em 
frente ao Long Beach, em Tamoios - 2º Distrito de Cabo Frio. 

 
Sala das Sessões, em 17 de março de 2023. 

 
 

ADEIR NOVAES 
Vereador(a) - Autor(a) 

 
JUSTIFICATIVA 
 

A presente Indicação é de suma importância, tendo em vista a ocorrência, de 
forma frequente, de acidentes na Rodovia. Como é um trecho que está crescendo muito 
devido ao comércio, o fluxo está sendo maior e, desta forma, os acidentes estão sendo 
recorrentes.  

Muitas mortes estão ocorrendo em frente ao KM 130 por ser uma Rodovia muito 
movimentada. O objetivo dessa sinalização é facilitar o acesso dos motoristas a via, 
diminuir o risco de acidentes e organizar o trânsito de modo que a pista não fique 
congestionada.  

Assim, é de grande relevância esta indicação, haja vista a existência de um número 
excessivo de veículos que trafegam constantemente pelas vias do Município, fazendo 
necessária a adoção de medidas que poderiam propor maior segurança aos pedestres, 
como também que melhorassem o fluxo de veículos, atenuando o risco de acidentes.  

Assim, solicito a participação dos Nobres Vereadores na aprovação da nossa 
proposta. 
 

 

 

 


