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INDICAÇO N ° c E 2018
(Vereador Jair Souza)

O Executivo Municipal celebrar Convénio

com a ASSOCIAÇÃO DE PAIS AMIGOS

DOS EXCEPCIONAIS DE GURUPI-TO -

APAE, objetivando o desenvolvimento do

programa de Equoterapia, como opção

terapêutica de Saúde pública, para

pessoas com deficiência e/ou com

mobilidade reduzida, bem como outras

necessidades especificas, e dá outras

providências.

Senhor Presidente,

Indico ao Excelentíssimo Prefeito Municipal de Gurupi/TO, LAUREZ DA

ROCHA MOREIRA, celebrar Convénio com a ASSOCIAÇÃO DE PAIS AMIGOS

DOS EXCEPCIONAIS DE GURUPI-TO - APAE, objetivando o desenvolvimento

do programa de Equoterapia, como opção terapêutica de Saúde pública, para

pessoas com deficiência e/ou com mobilidade reduzida, bem como outras

necessidades especificas, e dá outras providências.

JUSTIFICATIVA

Augusta Mesa Diretora, Senhores Vereadores, subscrevo a

presente proposição, no intuito de promover políticas públicas e sociais que visam

atender às necessidades e demandas da população local, Estive pessoalmente

conversando e visitando as instalações da ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS

EXCEPCIONAIS DE GURUPI - APAE e diante de tantas dificuldades apresentadas
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como prédio da APAE precisado de reforma, galpão, falta de instalações adequadas

para os atendimentos e a falta de profissionais adequados nos tratamentos

específicos, venho a esta casa apresentar esta indicação que promovera melhores

instalações e contratações de especialistas qualificados para cada área necessária,

pois o quadro de funcionários qualificados está defasado contendo 1 (um) único

fisioterapeuta com a devida especialização necessária para o atendimento e o

desempenho das atividades Equoterapicas, é de suma importância tendo como

método terapêutico e educacional, que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem

multidisciplinar e interdisciplinar, nas áreas de saúde, educação e equitação,

buscando o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiências e/ou

necessidades especiais.

É a justificativa.

GABINETE DO VEREADOR JAIR SOUZA, aos 03 dias do
mês de agosto de 2018.

JAIR
Verea
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