
 

 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

 

INDICAÇÃO Nº      /2018.                                                                  Em 19 de março de 2018.          

 
SOLICITA AO EXMº PREFEITO MUNICIPAL A 

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE - ESF, NA RUA 

BUDAPESTE, NO BAIRRO JARDIM OLINDA. 

 

Exmº Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cabo Frio. 

 

A Vereadora que esta subscreve, atendendo tudo mais que determina o interesse 

público, INDICA à Douta Mesa, na forma regimental, o envio de expediente ao Exmº Sr. 

Prefeito  Municipal solicitando a reforma geral do Posto de Saúde - ESF, na Rua Budapeste, 

no Bairro Jardim Olinda. 

 

Sala das Sessões, 19 de março de 2018. 

 

 

LETICIA DOS SANTOS JOTTA 

Vereadora - Autora 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

O Posto de Saúde da Família- ESF do Parque Burle está com alguns problemas 

estruturais e precisa de reparos urgentemente. As paredes estão com infiltrações e com a 

pintura descascada. A fachada também precisa de pintura. As portas e janelas dos consultórios 

(1, 2 e 3) estão precisando de manutenção, além da porta da cozinha. A sala de curativos está 

inativa por causa da infiltração no teto, da porta quebrada e do ar condicionado danificada. Na 

verdade todos os ar-condicionados precisam de reparos. Outro problema é que colado à 

unidade tem uma oficina mecânica dividida por um corredor que dá acesso à sala de 

vacinação. Acontece que o forte cheiro de tinta automotiva tem sido uma das reclamações dos 

pacientes. É preciso buscar uma estratégia para mudar o acesso à sala lateral. A sala dos 

agentes está inutilizada, com mesa quebrada, descarga do banheiro danificada e sem 

ventilador ou ar-condicionado. 

 Solicitamos que essas providências sejam tomadas para melhorar o espaço para 

receber os pacientes. Além disso, pedimos que todas as salas da unidade (sala de vacina, 

ambulatórios e odontologia) sejam azulejadas. 

Por todo o exposto, pedimos o apoio dos nobres pares para aprovação do presente 

projeto.  
 


