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Os vereadores RODRIGO DOURADO MATHIAS,
SANTOS e SIDNEI PEREIRA DE LIMA, infra-assinados, o so d
legais e regimentais, submete à apreciação da Câmara M .. ipal de i
seguinte proposição:

SOLICITA AO PODER EXECUTIVO, para que intervenha
junto ao Governador do Estado do Paraná, que se digne determinar aos órgãos competentes
a possibilidade de que sejam liberados recursos financeiros para a construção de uma
Piscina Terapêutica no estabelecimento Centro de Referência de Assistência Social CRAS (antigo Irmão Caçula), localizado na Rua Belo Horizonte, n°. 336, local este de
propriedade da Prefeitura do referido Município.
EMENTA:

JUSTIFICATIVA

O intuito deste pedido é o de proporcionar à população de Nova Londrina, a
possibilidade de um atendimento com qualidade para o tratamento de diversas doenças
com auxílio da fisioterapia em piscinas sem que seja necessário o deslocamento a outros
Municípios.
A hidroterapia é também conhecida como fisioterapia aquática e consiste em
exercícios terapêuticos realizados dentro da água (normalmente uma piscina em ambiente
fechado e aquecido), com o objetivo de auxiliar na reabilitação física e motora de pacientes
lesionados dentre outros inúmeros problemas de saúde.
Assim sendo, observando os diversos benefícios oferecidos com o tratamento
terapêutico através da hidroterapia tanto na recuperação de pacientes lesionados, quanto
em contribuir com a prevenção da instalação de doenças crônicas e incapacitantes bem
como, proporcionar a longo prazo, uma consequente melhora na qualidade de vida dos
pacientes e também contribuir para a economia dos cofres públicos reduzindo a
necessidade de tratamentos invasivos e dispendiosos que poderiam ser evitados, propomos
o referido pedido.
Pelo exposto, gostaria de solicitar aos nobres parlamentares o voto favorável a
aprovação da presente indicação.
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Nova Londrina, 16 de março de 2018.
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NATALINO RIBEIRO DOS SANTOS
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SIDNEI PEREIRA DE LIMA

Vereador

