
 

 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

 

INDICAÇÃO Nº 017/2019.                                                                 Em, 06 de fevereiro de 2019. 

 

SOLICITA AO EXMº SR. PREFEITO QUE DETERMINE 

AÇÕES NO QUE TANGE A MANUTENÇÃO E REPARO DO 

HOSPITAL DE TAMOIOS, BEM COMO, MELHORIA DE 

FUNCIONAMENTO, AUMENTO NO NÚMERO DE 

ATENDIMENTO, EQUIPE TÉCNICA, CAPACIDADE E 

TIPOS DE CIRURGIAS REALIZADAS, EQUIPAMENTOS E 

FARMÁCIA. 

 

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 que determine, com a maior urgência, ações no que tange a manutenção e reparo do 

Hospital de Tamoios, bem como, melhoria de funcionamento, aumento no número de 

atendimento, equipe técnica, capacidade e tipos de cirurgias realizadas, equipamentos e farmácia.  

  

Sala das Sessões, 06 de fevereiro de 2019. 

 

 

OSÉIAS RODRIGUES COUTO 

Vereador - Autor 

 

JUSTIFICATIVA:          

Tal providência se faz necessária, pois é notória a dificuldade enfrentada pelos moradores 

de Tamoios na área da saúde, pois sabemos que o atendimento de excelência está longe do que a 

população merece, mas "Saúde" é vida e direito de todos, e não um favor ou benefício político, 

portanto as melhorias devem ser priorizadas. 

Tamoios, precisa ter de um Hospital onde possam ser realizadas cirurgias gerais, 

acompanhamento de eventos naturais como o parto-maternidade e ainda com divisões de 

especialidade médica, como ortopedia (devido ao grande número de acidentes na Rodovia) 

pediatria, oftalmologia, psiquiatria, serviços ambulatoriais e serviços de imagens. Tamoios sofre 

com a dificuldade no atendimento e/ou tratamento de saúde, portanto precisamos de melhorias a 

fim de que o Hospital possa estar efetivamente funcionando de maneira eficaz conforme as 

demandas que diariamente são apresentadas.  

Esta solicitação é unanime dos munícipes, os quais esperam rápida ação do poder público 

na viabilidade desta Indicação a fim de minimizar os transtornos enfrentados no Distrito. 


