
 

 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

 

INDICAÇÃO Nº 352 /2019.                                                             Em, 02 de  julho   de 2019. 

 
SOLICITA AO EXMº. SRº. PREFEITO A INSTALAÇÃO 
E ADEQUAÇÃO DE SALA PARA COLETAS DE 
EXAMES, A SER IMPLANTADA JUNTO AO ESF - 
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DO BAIRRO 
CAJUEIRO, NESTE MUNICÍPIO DE CABO FRIO. 

 
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. Srº. 
Prefeito solicitando, que através da Secretaria Municipal de Saúde, se viabilize  a Instalação e 
Adequação de sala para coletas de exames, junto ao ESF - Estratégia de Saúde da Família, do 
Bairro Cajueiro, neste Município de Cabo Frio. 

 
Sala das Sessões, 2  julho de  2019. 

 
 

JEFFERSON VIDAL PINHEIRO 
Vereador - Autor 

 
JUSTIFICATIVA: 

A Estratégia de Saúde da Família (ESF) propõe-se entre outras finalidades, a de 
promover a qualidade de vida, de uma forma mais ampla e próxima da população alvo, e 
intervir em fatores que possam comprometer e expor a saúde a riscos, como vida sedentária, 
consumo de tabaco e alimentação de qualidade questionável. 

Considerando o elevado número populacional no mencionado Bairro do Cajueiro, um 
Bairro da periferia Municipal, com muitas demandas, principalmente no aspecto sanitário e de 
condições de urbanização questionáveis, faz-se mister a Instalação e Adequação de uma sala 
para coletas de exames laboratoriais no ESF local, afim de agilizar e prevenir doenças, que 
por muitas vezes, podem ser contagiosas. 

Como se já não bastassem os problemas acima enumerados, ainda existe a agravante do 
deslocamento para o ESF mais próximo, e as poucas senhas disponibilizadas para estes 
moradores do referido Bairro, que se dispõe a madrugar em espera por agendamentos. 

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 
Saúde Pública Municipal.  

Pelo exposto, compreendemos, portanto, que a Instalação e Adequação de Sala para 
coletas de Exames Laboratoriais junto ao ESF do Bairro do Cajueiro, 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. 
 


