
 

 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

 

INDICAÇÃO Nº 372/2018.                                                             Em, 17 de outubro de 2018. 

 
SOLICITA AO EXMO. SENHOR PREFEITO A 

CRIAÇÃO DE CARGOS EFETIVOS DE TERAPEUTA 

OCUPACIONAL NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

DO MUNICÍPIO DE CABO FRIO E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

Exmº Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cabo Frio. 

  

         A Vereadora 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 criação de cargos efetivos de Terapeuta Ocupacional na Estrutura 

Organizacional do Município. 

 

 

Sala de Sessões, 17 de outubro de 2018. 

 

 

LETICIA DOS SANTOS JOTTA 

Vereadora – Autora 

 

 

 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

 A Terapia Ocupacional é uma profissão da área da saúde que promove prevenção, 

tratamento e reabilitação de indivíduos portadores de alterações cognitivas, afetivas, 

perceptivas e psico-motoras, decorrentes ou não de distúrbios genéticos, traumáticos ou de 

doenças adquiridas por meio da utilização da atividade humana como base de 

desenvolvimento de projetos terapêuticos específicos. 

 

É uma área que tem intervenção voltada para a pessoa e seu grupo social. O objetivo é 

ampliar o campo de ação, desempenho, autonomia e participação, considerando recursos e 

necessidades de acordo com o momento e lugar, estimulando condições de bem-estar e 

autonomia. Por meio do fazer afetivo, relacional, material e produtivo o profissional contribui 

com os processos de produção de vida e saúde. 

 

Terapeuta Ocupacional é o profissional de saúde, devidamente registrado no Conselho 

Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. É necessário ter formação acadêmica 

superior, habilitado a avaliar o paciente, buscando identificar alterações nas funções práticas, 

considerando faixa etária ou desenvolvimento da formação pessoal, familiar e social. A partir 

desta avaliação, traça o projeto terapêutico indicado que deve favorecer o desenvolvimento 

das capacidades psico-ocupacionais remanescentes. Além da melhoria do estado psicológico, 

social, laborativa e de lazer. 


