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SOLICITAMOS DO PREFEITO MUNICIPAL SENHOR NELSON 
ANTÔNIO PAIM A AMPLIAÇAO DO ESPAÇO FISICO E EQUIPAR 
COM APARELHOS  ADEQUADOS E FUNICIONAIS  DO SISTEMA DE 
ATENDIMENTO DE USUÁRIOS, O CENTRO DE REABILITAÇAO 
“DOM CAMILO FARESIN” CORREIA DO MUNICÍPIO DE POXORÉU-
MT. 

 

                            Diante dos preceitos regimentais e com anuência do 

Soberano Plenário, requeiro a Mesa Diretora desta Augusta Casa de Leis, 

que encaminhe expediente indicatório ao Executivo Municipal, com cópia a 

Secretária Municipal de Saúde, mostrando-lhe a necessidade acima 

mencionada. 

 

Senhora  Prefeita, 

Senhores Vereadores, 

 

                       A nossa solicitação  visa em dar melhores condições de 

trabalhos para os profissionais que atua no Centro Reabilitação, visto que o 

espaço físico  não comporta em realizar todas as atividades essenciais  que 

os usuários buscam para o seu tratamento, como também os aparelhos não 

são suficiente para realizar as atividades exigidas pelos profissionais da 

saúde. 

                    Podemos salientar que o uso de exercícios terapêuticos propicia  

ao individuo  a exploração de suas potencialidades, promovendo a 

prevenção e mesmo o controle e tratamento de transtornos psicossociais e  
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motores. O papel  do fisioterapeuta na atenção a saúde vai desde os 

aspectos educacionais e preventivos, como a avaliação cinético – funcional  

e monitoramento da sua capacidade físico – funcional, até as medidas de  

reabilitação. Tradicionalmente, o desempenho dos fisioterapeutas tem se 

concentrado, de modo quase exclusivo, na atenção clinica e hospitalar, 

porém surge uma nova forma de pensar e atuar na área da fisioterapia, com 

a realização de trabalhos sociais nas comunidades, segundo os quais 

fatores políticos, econômicos, sociais e culturais se convertem em 

prioridades, como meios para promover melhores condições de vida e 

saúde, sendo as coletividades seu principal foco de interesse da 

municipalidade que visa dar condições da equipe multidisciplinar  de 

trabalhar com mais eficiência.  

 

 

                                        Sala das Sessões do Plenário “Tarquínio Soares 

Silva”, aos três dias do mês de abril  do ano dois mil e dezessete. 

 

 

 
 

Ver. Antônio Carlos Ramos Neto  
 
 


