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MOÇÃO Nº 013/2021 
 
 
APRESENTAMOS À MESA, uma vez ouvido o Douto 

Plenário e dispensadas as formalidades regimentais, MOÇÃO DE APOIO ao pedido do 
Excelentíssimo Prefeito Municipal Sr. FERNANDO BARBERINO encaminhado ao Ex-
celentíssimo Deputado Estadual REYNALDO ALGUZ, por meio do qual faz a solicita-
ção de construção ou cessão de um prédio para abrigar uma unidade de atendimento da 
REDE DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO em Presidente Prudente – SP para a-
tendimento de todos os municípios desta macro região. 

 
 
Secretaria da Câmara Municipal 
Em de 26 de março de 2021 
 
 

              ______________________________ 
GERSON CAETANO CREPALDI 

             - Vereador - 
 

 
JUSTIFICATIVA 
A presente Moção tem como propósito, o apoio irrestrito a 

reivindicação do Executivo Municipal junto ao Nobre Deputado, para a construção ou 
cessão de um prédio para abrigar a unidade de reabilitação desta conceituada rede que é a 
REDE LUCY MONTORO, a qual tem como objetivo proporcionar o melhor e mais a-
vançado tratamento de reabilitação para pacientes com deficiências físicas incapacitantes, 
motoras e sensório-motoras, além de programas de reabilitação específicos, de acordo 
com as características de cada paciente. Os tratamentos são realizados por equipes multi-
disciplinares, composta por profissionais especializados em reabilitação, entre médicos 
fisiatras, enfermeiras, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, terapeutas ocupacionais, 
assistentes sociais, educadores físicos e fonoaudiólogos. 

A existência de uma unidade com prédio próprio em nossa 
região aliviaria o sofrimento de muitos pacientes que têm que se deslocar até a capital do 
estado em busca desse tipo de tratamento, além de que, diminuiria os gastos com deslo-
camento que são custeados pelos municípios. 
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