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A Vereadoraque.laa\s,\rue!! 1(.0 ~esa Ouvido0 Soberano
Plenario, que a mes~ aprovada e devidament~~5' nhada ao Prefeito
Municipal, Sr. Gusta¥e Melo Anicezio, com c6pia ao Secr' de SaudeCleomar
Vilela, "Requere~ue de uma atenfiio especial para 0 centro eabilitafiio Caio
Hugueney". "" C' ..

'" "!p".., .~oa..
JUSTIFICA TIV A

Justifica-se 0 presente requerimento, urna vez que, 0 centro de reabilitacao Caio

Hugueney atualmente nao e urn local adequado para a acessibilidade de todos,

realmente esta necessitando de varies reparos, tanto na forma fisica do local como na

questao de aparelhos.

A sala de espera se encontra despreparada para a recepcao dos pacientes, pela

questao da falta de cadeiras, e por ser um local muito pequeno, ficando assim os
pacientes sem conseguir'respeitar 0 distanciamento social.

".

E urn local que re~iza varies atendimentos no dia, como 0 da psicologa,

fisioterapeuta, fonoaudi6logo, e necessftrid que este local tenha todos os tipos de

materiais para suprir as necessidades de todos, tambem todo 0 suporte para quem

necessita, como barras dos dois lados e outros.

Todos os pacientes que procuram 0 centro de reabilitacao estao precisando de

algum tipo de reabilitacao, seja ela psicol6gica, fisica e fono, mas geralmente as pessoas

que necessitam da fisioterapeuta nao estao conseguindo andar, levantar e ainda passam

por dificuldades para entrar no local.
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Caso nao seja possivel realizar todos os reparos acima, que seja alugado urn
local apropriado, que seja bem acessivel para todos, com todos os materias necessaries,
bons aparelhos, com todo 0 suporte para todos e que nao seja tao pequeno para respeitar
o distanciamento social, a nossa populacao merece urn local digno de reabilitacao,
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