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PROPOSIÇÃO Nº 173/2022 

 
Proposição escrita, apresentada pelo Vereadores KÁTIA OLIZSEWSKI 

FEIJÓ/MDB, CELIANA PACHECO HUBNER/MDB e JOÃO FRANCISCO 

FEIJÓ/MDB na Sessão do dia 01 de dezembro de 2022. 

             Texto: Requeiro a Mesa, ouvido o Plenário, na forma Regimental. 

      

MOÇÃO 
 

Moção de Parabenização para a Clínica 

Crescer - Centro de Terapia e 

Desenvolvimento, pelo primeiro ano de 

funcionamento no município de Barra do 

Ribeiro/RS 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Crescer - Centro de Terapia e Desenvolvimento 

Um novo conceito de Clínica Integrada em Barra do Ribeiro. A Crescer – 

Centro de Terapia e Desenvolvimento foi inaugurada em setembro de 2021, e 

nasceu do desejo e idealização da proprietária e gestora Alésia Ortiz, psicóloga 

Clínica, atuando há vários anos no município que sempre sonhou em ter um espaço 

humanizado, que contasse com uma equipe multidisciplinar, onde o paciente 

pudesse ser visto como um todo e recebesse toda a ajuda que necessitasse em 

um só local.  

A Clínica conta hoje com 7 especialidades e a parceria de 8 profissionais, e 

oferece os serviços de: Clínica Médica, Fonoaudiologia, Psicologia, 

Psicopedagogia Clínica, Psiquiatria, Neuropsicopedagogia Clínica e Terapia 

Ocupacional. 

Devido à grande demanda de casos, hoje a Clínica Crescer é referência em 

tratamento do Transtorno do Espectro Autista (TEA), atendendo 18 famílias dentro 

do espectro. O autismo é uma condição permanente.  É preciso saber que a cura 

não existe, mas que a melhora requer muito carinho, paciência e constante 

compreensão, além da competência profissional que se constrói com muita 
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reflexão, cooperação e estudo por parte dos especialistas que planejam o 

tratamento individualizado onde quem define o caminho é a singularidade de cada 

paciente. É preciso que desde cedo essas crianças sejam estimuladas e recebam 

todas as terapias necessárias para uma boa qualidade de vida do paciente e da 

família.  

A Crescer acolhe famílias e pessoas com Transtornos do 

Neurodesenvolvimento, originados no nascimento e que se manifestam antes da 

criança entrar para a escolarização como TEA, TDAH, transtorno do 

desenvolvimento intelectual, transtornos de comunicação, transtorno específico da 

aprendizagem, transtornos motores e sensoriais, ou adquiridos como os que 

sofreram AVC. Também atende pessoas com transtornos do desenvolvimento 

psicomotor e sensorial, transtornos psicológicos e psiquiátricos, realizando em 

média 285 atendimentos mensais. 

As especialistas da Crescer prezam pela excelência, qualidade técnica e 

carinho com o atendimento prestado.  

 

Barra do Ribeiro, 24 de novembro de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 KÁTIA OLIZSEWSKI FEIJÓ/MDB                    CELIANA PACHECO HUBNER/MDB             
 VEREADORA PROPONENTE                       VEREADORA PROPONENTE 

 
 
 
 

JOÃO FRANCISCO FEIJÓ/MDB 
VEREADOR PROPONENTE 

  
 
 

Situação: (   )  Aprovado   (    ) Rejeitado 

Registrado em Ata Nº.      /2022.  

Transmitido pelo Ofício Nº.      /2022. 
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