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REQUERIMENTO - GAB DEP DR. THIAGO DUARTE

                                                                                                                                       
                                                                                           Porto Alegre, 02 de
dezembro de 2020.

 

De: Gabinete do Deputado Dr. Thiago Duarte

Para: Excelentíssimo Senhor Presidente Deputado Ernani Polo

 

ASSUNTO: Criação de Frente Parlamentar

 

Digníssimo Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul,

 

Os Deputados que subscrevem requerem à Mesa Diretora desta Assembleia Legislativa,
com fundamento na Resolução de mesa n° 1.319/15, a constituição da Frente
Parlamentar em Defesa do Hospital Psiquiátrico São Pedro.

 

   O motivo que nos leva a propor a instalação da Frente Parlamentar em Defesa do
Hospital Psiquiátrico São Pedro reside na necessidade de ofertamos qualidade no
atendimento dos mais necessitados, melhoria nas condições de trabalho e melhoria nas
instalações físicas do prédio para tanto demonstra-se imprescindível o debate com a
população gaúcha para unificarmos os mais diversos pensamentos.

   Trata-se de um hospital escola, local público que por sua história demonstra-se de
grande relevância e valia para o povo gaúcho.

   Reconhecido pela excelência no atendimento ofertado aos pacientes sempre contou
com um corpo de profissionais do mais alto gabarito, e para que possamos continuar
ofertando a mesma qualidade demonstra-se imprescindível o debate e o esforço do
parlamento gaúcho.

   O hospital, segundo dados constantes no site oficial da secretaria estadual da saúde
do Rio Grande do Sul, é referência para 88 municípios da região metropolitana, sendo
portando referência para cerca de cinco milhões de pessoas, demonstrando sua
importância não só para capital, mas para todo o interior do Estado.

   Estamos diante de uma instituição secular fundada em 13 de maio de 1874, que tem
como missão atendimento nas mais diversas áreas da psiquiatria, a saber:

 

“Serviços:
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Unidade para dependência química;

Unidades para pacientes agudos;

Centro Integrado de Atenção Psicossocial - Infância e Adolescência
(CIAPS);

Serviço de emergências psiquiátricas;

Unidade de observação;

Centro de Reabilitação;

Ambulatório especializado em saúde mental, com programas de
atendimento para as principais patologias mentais.

Residência em Psiquiatra e Residência Multidisciplinar em Saúde Mental.
Hoje, o hospital tem em torno de 200 alunos de graduação e pós-
graduação através de convênios de ensino e treinamento com as
principais Universidades do Estado do Rio Grande do Sul”.[1]

   Diante da relevância do atendimento prestado e das dificuldades que hospital vem
passando torna-se imperioso o debate para garantirmos sua permanência em atividade
com o aprimoramento dos espaços físicos e qualificação do corpo técnico.

   Devemos procurar a adoção de estratégias eficazes para garantir a manutenção de
tão nobre instituição haja vista o indispensável serviço prestado ao longo dos anos.

   Facilitar o acesso aos serviços de saúde mental capazes de proporcionar tratamento
e apoio a população demonstra-se medida fundamental.

   Em uma época de pandemia onde as pessoas cada vez mais procuram os serviços
por acometimento de doenças mentais o fornecimento de um serviço de excelência
demonstra-se imperioso.

   A frente Parlamentar será presidida pelo Deputado Dr. Thiago Duarte, tendo como
integrantes os Parlamentares abaixo relacionados.

                                                                        Nestes termos, pedem deferimento.

 

                                                                                                                 
                Deputado(a) Dr. Thiago Duarte

 

[1] https://saude.rs.gov.br/hospital-psiquiatrico-sao-pedro-hpsp

Documento assinado eletronicamente por Dr Thiago, Deputado(a), em
02/12/2020, às 18:28, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº
3.145/2015.

Documento assinado eletronicamente por Capitao Macedo,
Deputado(a), em 03/12/2020, às 12:43, conforme o art. 4º, § 3º, da
Resolução nº 3.145/2015.

Documento assinado eletronicamente por Elton Weber, Deputado(a),
em 03/12/2020, às 14:08, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº
3.145/2015.

Documento assinado eletronicamente por Luciano Lorenzini Zucco,
Deputado(a), em 03/12/2020, às 14:40, conforme o art. 4º, § 3º, da
Resolução nº 3.145/2015.

Documento assinado eletronicamente por Zila Breitenbach,
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Deputado(a), em 03/12/2020, às 16:31, conforme o art. 4º, § 3º, da
Resolução nº 3.145/2015.

Documento assinado eletronicamente por Any Machado Ortiz,
Deputado(a), em 04/12/2020, às 09:50, conforme o art. 4º, § 3º, da
Resolução nº 3.145/2015.

Documento assinado eletronicamente por Aloisio Classmann,
Deputado(a), em 04/12/2020, às 11:55, conforme o art. 4º, § 3º, da
Resolução nº 3.145/2015.

Documento assinado eletronicamente por Franciane Abade Bayer
Muller, Deputado(a), em 04/12/2020, às 15:05, conforme o art. 4º, § 3º,
da Resolução nº 3.145/2015.

Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Marini Maroni,
Deputado(a), em 07/12/2020, às 16:53, conforme o art. 4º, § 3º, da
Resolução nº 3.145/2015.

Documento assinado eletronicamente por Sergio Turra, Deputado(a),
em 08/12/2020, às 09:44, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº
3.145/2015.

Documento assinado eletronicamente por Adolfo Brito, Deputado(a), em
08/12/2020, às 13:38, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº
3.145/2015.

Documento assinado eletronicamente por Vilmar Lourenco,
Deputado(a), em 08/12/2020, às 15:07, conforme o art. 4º, § 3º, da
Resolução nº 3.145/2015.

Documento assinado eletronicamente por Pedro Pereira, Deputado(a),
em 08/12/2020, às 15:24, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº
3.145/2015.

Documento assinado eletronicamente por Gerson Burmann,
Deputado(a), em 08/12/2020, às 16:54, conforme o art. 4º, § 3º, da
Resolução nº 3.145/2015.

Documento assinado eletronicamente por Elizandro Silva de Freitas
Sabino, Deputado(a), em 08/12/2020, às 17:28, conforme o art. 4º, § 3º,
da Resolução nº 3.145/2015.

Documento assinado eletronicamente por Edson Brum, Deputado(a),
em 08/12/2020, às 17:29, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº
3.145/2015.

Documento assinado eletronicamente por Vilmar Zanchin, Deputado(a),
em 08/12/2020, às 17:56, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº
3.145/2015.

Documento assinado eletronicamente por Issur Israel Koch,
Deputado(a), em 08/12/2020, às 19:04, conforme o art. 4º, § 3º, da
Resolução nº 3.145/2015.

Documento assinado eletronicamente por Neri o Carteiro, Deputado(a),
em 09/12/2020, às 13:36, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº
3.145/2015.

Documento assinado eletronicamente por Sergio Peres, Deputado(a),
em 09/12/2020, às 14:02, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº
3.145/2015.

Documento assinado eletronicamente por Dalciso Oliveira, Deputado(a),
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em 09/12/2020, às 14:22, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº
3.145/2015.

Documento assinado eletronicamente por Paparico Bacchi,
Deputado(a), em 09/12/2020, às 17:45, conforme o art. 4º, § 3º, da
Resolução nº 3.145/2015.

Documento assinado eletronicamente por Giuseppe Riesgo,
Deputado(a), em 10/12/2020, às 10:09, conforme o art. 4º, § 3º, da
Resolução nº 3.145/2015.

Documento assinado eletronicamente por Silvana Covatti, Deputado(a),
em 10/12/2020, às 15:43, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº
3.145/2015.

Documento assinado eletronicamente por Luiz Rogerio Marenco Ferran,
Deputado(a), em 10/12/2020, às 21:48, 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 2790619 e o código CRC 7A5EDEBA.
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