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REQUERIMENTO - GAB DEP FRAN SOMENSI

Exmo. Sr. Presidente,

Deputado Gabriel Souza

 

Requeiro, com base na Resolução de Mesa nº 1.319/2015, a instalação de Frente
Parlamentar em Defesa das Ações Preventivas Direcionadas ao combate do
Coronavírus e aos Impactos da Pandemia no Estado do Rio Grande do Sul,
por iniciativa de parlamentares desta Casa. O objetivo desta Frente Parlamentar, que
será presidida por esta deputada, é fomentar a discussão de ações de ampliação e
aquisição urgente das vacinas para toda a população do Rio Grande do Sul, discutindo
os motivos e aspectos que estão causando a demora em todo país, promovendo
ações que agilizem a compra e a cobertura da vacinação em todo Estado. Usaremos a
presente medida para discutir outras ações de combate à pandemia, tendo em vista
que os problemas envolvendo as vacinas podem se prolongar por alguns meses,
impactando e enfraquecendo o sistema público de saúde, assim como a economia local
que também não possui mais fôlego para suportar os processos de abertura e
fechamento dos estabelecimentos.

Debateremos também, os protocolos de atendimentos primários do Coronavírus em
nível estadual, no intuito de auxiliar o Estado e Municípios na questão da organização
dos atendimentos que envolvem o Coronavírus, verificando a possibilidade de parceria
entre a Assembleia Legislativa e representantes da sociedade científica para embasar e
implementar estratégias unificadas de combate ao Coronavírus,  tais como : Efetividade
e ampliação da capacidade de Testagem, atendimento e tratamento inicial adequado,
acompanhamento médico dos casos ativos, padronização e organização do sistema de
saúde, conscientização e fiscalização junto à população.

Poderá ser objeto desta frente ainda, a análise da necessidade de um projeto de lei que
reconfigure o Sistema Único de Saúde no Estado do Rio Grande do Sul, principalmente
no que tange as questões de informações referentes aos pacientes internados e
outros aspectos inerentes às casas de saúde e ao Estado, estabelecendo uma central
única de informações.

Abaixo, encaminho os demais parlamentares que farão parte deste movimento.

                           Respeitosamente,

 

Deputada Fran Somensi

 

Documento assinado eletronicamente por Fran Somensi, Deputado(a),
em 01/03/2021, às 16:51, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº
3.145/2015.

Documento assinado eletronicamente por Sergio Peres, Deputado(a),
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em 01/03/2021, às 16:58, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº
3.145/2015.

Documento assinado eletronicamente por Gerson Burmann,
Deputado(a), em 01/03/2021, às 17:12, conforme o art. 4º, § 3º, da
Resolução nº 3.145/2015.

Documento assinado eletronicamente por Elton Weber, Deputado(a),
em 01/03/2021, às 17:18, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº
3.145/2015.

Documento assinado eletronicamente por Zila Breitenbach,
Deputado(a), em 01/03/2021, às 17:28, conforme o art. 4º, § 3º, da
Resolução nº 3.145/2015.

Documento assinado eletronicamente por Franciane Abade Bayer
Muller, Deputado(a), em 02/03/2021, às 09:12, conforme o art. 4º, § 3º,
da Resolução nº 3.145/2015.

Documento assinado eletronicamente por Ernani Polo, Deputado(a), em
02/03/2021, às 14:15, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº
3.145/2015.

Documento assinado eletronicamente por Luciano Lorenzini Zucco,
Deputado(a), em 02/03/2021, às 15:27, conforme o art. 4º, § 3º, da
Resolução nº 3.145/2015.

Documento assinado eletronicamente por Carlos Antonio Burigo,
Deputado(a), em 02/03/2021, às 15:34, conforme o art. 4º, § 3º, da
Resolução nº 3.145/2015.

Documento assinado eletronicamente por Issur Israel Koch,
Deputado(a), em 02/03/2021, às 16:18, conforme o art. 4º, § 3º, da
Resolução nº 3.145/2015.

Documento assinado eletronicamente por Frederico Antunes,
Deputado(a), em 02/03/2021, às 17:04, conforme o art. 4º, § 3º, da
Resolução nº 3.145/2015.

Documento assinado eletronicamente por Luciana Krebs Genro,
Deputado(a), em 02/03/2021, às 17:19, conforme o art. 4º, § 3º, da
Resolução nº 3.145/2015.

Documento assinado eletronicamente por Sergio Turra, Deputado(a),
em 02/03/2021, às 17:26, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº
3.145/2015.

Documento assinado eletronicamente por Fabio Maia Ostermann,
Deputado(a), em 02/03/2021, às 17:54, conforme o art. 4º, § 3º, da
Resolução nº 3.145/2015.

Documento assinado eletronicamente por Eduardo Loureiro,
Deputado(a), em 02/03/2021, às 18:26, conforme o art. 4º, § 3º, da
Resolução nº 3.145/2015.

Documento assinado eletronicamente por Any Machado Ortiz,
Deputado(a), em 02/03/2021, às 19:34, conforme o art. 4º, § 3º, da
Resolução nº 3.145/2015.

Documento assinado eletronicamente por Airton Lima, Deputado(a), em
03/03/2021, às 10:40, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº
3.145/2015.

Documento assinado eletronicamente por Luiz Rogerio Marenco Ferran,
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Deputado(a), em 03/03/2021, às 11:00, conforme o art. 4º, § 3º, da
Resolução nº 3.145/2015.

Documento assinado eletronicamente por Paparico Bacchi,
Deputado(a), em 03/03/2021, às 13:57, conforme o art. 4º, § 3º, da
Resolução nº 3.145/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando
https://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
, informando o código verificador 2856408 e o código CRC 479A01B2.
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