INDICAÇÃO Nº 301/2020

Excelentíssimo senhor Presidente,

regimental, apresenta Indicação ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,
José Carlos Hori, a fim de que determine junto ao setor competente dessa
municipalidade a implantação do CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
INFANTIL – CAPS I, no município de Jaboticabal.
JUSTIFICATIVA
Tal solicitação se faz necessária, uma vez que a demanda de
crianças e adolescentes com transtornos mentais e usuários de drogas
psicoativas vem aumentando consideravelmente ano a ano. O CAPS I é uma
ferramenta fundamental ao nosso município para atender crianças e
adolescentes portadores de transtornos mentais, dar suporte psicológico aos
responsáveis e/ou familiares durante o tratamento dos pacientes, diminuir a
reincidência de internações nos hospitais psiquiátricos, diminuir o uso de
psicotrópicos, uma vez que os pacientes estarão participando de atividades
terapêuticas

e

ocupacionais,

realizar

estudo

quanto

ao

perfil

da

criança/adolescente portador de transtornos mentais, em nosso município,
garantir o cumprimento dos princípios do sistema único de saúde (SUS) e o
estatuto da criança e do adolescente (ECA) e a capacitação de recursos
humanos através de oficinas de trabalho, supervisão, planejamento e
avaliação.
Jaboticabal, 12 de fevereiro de 2020.
LUÍS CARLOS FERNANDES
Vereador - PSC
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