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GABINETE DO PREFEITO - GP/PMPA
 

REDAÇÃO ADMINISTRATIVA OFICIAL - AJL/ASSEOP/GE/GP
Ofício - nº 4846 / 2022   Porto Alegre, 15 de dezembro de 2022.

Senhor Presidente:

 

Na oportunidade em que cumprimento Vossa Excelência, encaminho resposta ao Of. nº
5430/2022-PRES, referente ao Pedido de Providência nº 3286/2022, requerido pela Comissão de Saúde e Meio
Ambiente (COSMAM).

 

A Comissão solicita através do Setor de Atenção Hospitalar, Domiciliar e de Urgência (DAAHU)
daquele órgão, promova seminários continuados de capacitação técnica aos profissionais da rede básica de saúde
com o objetivo de qualificar e agilizar a identificação e tratamento aos portadores de psoríase na Capital.

 

Em resposta, de acordo com as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Saúde
(SMS), informo que a Secretaria está organizando um ciclo de debates e sensibilização quanto ao diagnóstico,
atenção e tratamento da Psoríase. 

 

Tais providências consistem em buscar apoio junto às Entidades formadoras de profissionais de
Saúde, Sociedade Brasileira de Dermatologia/RS, AMRIGS e CREMERS para estabelecer um cronograma de
sensibilização e treinamentos para o exercício de 2023, com  início previsto para o mês de março. 

 

A SMS estará mantendo contato  permanente com a COSMAM para repassar datas e horários
do(s) evento(s), disponibilizando vagas para representantes do Legislativo Municipal, bem assim às Entidades por
ele indicadas, a exemplo da Seccional RS da Psoríase Brasil.

 

Acreditando ter prestado os esclarecimentos necessários, subscrevo-me atenciosamente.

 

 

Sebastião Melo,

Prefeito de Porto Alegre

 

Excelentíssimo Senhor Vereador Idenir Cecchim,

Presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre
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Documento assinado eletronicamente por Sebastião Melo, Prefeito do Município de Porto Alegre,
em 19/12/2022, às 16:13, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal
18.916/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.procempa.com.br/autenticidade/seipmpa informando o código verificador 21656492 e o
código CRC E4531DFA.
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