
 

 
 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

 

INDICAÇÃO Nº 0273/2019.                                                                     Em, 20 de maio de 2019. 

 
SOLICITA AO EXMº. SR. PREFEITO QUE ATRAVÉS DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIABILIZE A 
CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO MUNICIPAL 
DE CARDIOLOGIA. 

 
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 através da Secretaria Municipal de Saúde, se viabilize a criação e implantação de 
Centro Municipal de Cardiologia, para exames clínicos de média e alta complexidade e 
diagnósticos para doenças Cardíacas. 

 
Sala das Sessões, 30 de abril de 2019. 

 
 

JEFFERSON VIDAL PINHEIRO 
Vereador - Autor 

 
JUSTIFICATIVA: 

Diante do auto relevo social da presente proposição, justifica-se por si só, a urgente, 
fundamental e pontual providência neste sentido, sobretudo quando se trata do assunto de 
doenças cardíacas na Saúde Pública Municipal.  

A alta demanda da mencionada enfermidade, devido ao quantitativo populacional deste 
Município, levando-se em consideração os autos índices de envelhecimento de nossa população, 
amplamente divulgados por pesquisas do IBGE, e a precariedade da Saúde Pública Municipal 
para a questão em tela, nos motiva entre outras coisas, a propor a criação e implantação do Centro 
Municipal de Cardiologia, que entre outras atividades e atribuições, proporcionaria dignidade e 
uma qualidade de vida melhor aos Munícipes de nossa Região como diagnósticos e tratamentos 
para as Doenças cardíacas comuns, que poderiam em tempo hábil, buscar a prevenção e 
tratamentos, através dos exames clínicos de Média e Alta Complexidade como: 

. Angina; 

. Arritmia Cardíaca; 

. Aterosclerose (doença cardíaca coronária); 

. Cardiomiopatia; 

. Cardiopatia congênita; 

. Doença arterial periférica; 

. Endocardite; 

. Estenose mitral; 

. Fibrilação atrial; 

. Hipertensão; 

. Hipotensão; 

. Infarto do miocárdio; 

. Insuficiência cardíaca; 
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. Pericardite; 

. Prolapso da válvula mitral; 

. Sopro no coração; 

. Taquicardia ventricular; 

. Tumor cardíaco. 
Enfim, a criação e implantação de Centro Municipal de Cardiologia, para exames clínicos 

de Média e Alta Complexidade, diagnósticos e tratamentos, munidos de aparelhos Tomógrafos 
Computadorizados e aparelhos de Ressonância Magnética, proporcionaria uma expectativa de 
vida maior e melhor para a população Municipal, como também, uma sensível queda nas 
despesas e custos da Secretaria Municipal de Saúde com tratamentos e internações de pacientes 
em potencial, vitimados pelas Doenças Cardíacas relacionadas.  

Pelo exposto, compreendemos, portanto, que a criação do requerido Centro Municipal de 
Cardiologia, seria de grande relevância no Universo da Saúde Pública Municipal, para o qual, 
apelamos para a sensibilidade do Poder Executivo, e com isto, solicitamos o comprometimento e 
a unanime aprovação por parte dos Nobres Pares desta Casa Legislativa.     

 
.    Sala das Sessões, 20 de maio de 2019. 

 
 

JEFFERSON VIDAL PINHEIRO 
Vereador - Autor 

 


