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INDICAÇÃO DE SERVIÇO N.° 071/2021 

Excelentíssimos Senhores Vereadores 

O vereador que a presente subscreve, indica, de acordo com o que facultam os 
Artigos 227 e 228 do Regimento Interno, que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor 
Prefeito Municipal, solicitando a seguinte medida de interesse público: 

"Indico ao Poder Executivo Municipal a necessidade de que seja 
disponibilizado, através da Secretaria Municipal de Saúde, serviços de 
fisioterapia específicos às pessoas de Inácio Martins, que se encontram em 
recuperação pás COVID-19." 

JUSTIFICATIVA 

Ao mesmo tempo em que se deve estar focado no controle da pandemia da 
COVID-19, no tratamento imediato mais eficaz possível às pessoas acometidas pela 
doença, é também de fundamental importância que seja projetado com bastante 
seriedade todo o processo de recuperação destes pacientes, levando em 
consideração o pós COVID-19. Sabemos que em muitos casos o "caminho" para a 
total recuperação é longo, exigindo-se uma série de tratamentos complementares. 

Nesta perspectiva, está comprovado que o fisioterapeuta é um profissional de 
fundamental importância para o sucesso do tratamento dos pacientes no pós COVID-
19. Sua atuação contribui para recuperar a capacidade pulmonar e motora daqueles 
que apresentam seqüelas oriundas do agravamento da doença. 

Portando, solicito ao poder executivo municipal que seja promovido um estudo 
acerca da possibilidade de disponibilização, pela Secretaria Municipal de Saúde, de 
tratamentos de fisioterapia específicos às pessoas de Inácio Martins que se 
encontram em recuperação. Certamente esta é uma importante medida para a 
melhoria na qualidade de vida daqueles que se encontram com a saúde debilitada em 
virtude desta doença. 

Câmara Municipal de Inácio Martins, PR, em 07 de junho de 2021. 
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