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Moção de Aplausos n° 01/ 2014

Autor: Luiz Antônio dos Santos

Assunto: Moção de aplauso ao Núcleo Psicossocial Peixe Vivo (NAPS) São Gonçalo
do Rio Abaixoo

Senhores Vereadores,

o Núcleo Psicossocial
emocional,

mental

Peixe Vivo tem como missão promover o bem estar

através do acolhimento

pessoal e familiar com uma equipe

multidisciplinar, garantido tratamento digno, qualidade de vida e reinserção social.
O Peixe Vivo desenvolve trabalhos de grande relevância e importância para o
município, através de atendimento ambulatorial, espaço de convivência e suporte à crise
aos portadores

de transtorno

mental ou usuários

de substâncias

psicoativas

em

reabilitação.
O principal desafio da unidade é o uso abusivo de álcool e outras drogas pela
comunidade, sendo que, na maioria das vezes os usuários em permanência dia são
usuários de álcool e outras drogas e uma parte menor, casos graves de saúde mental.
Hoje, o núcleo já conseguiu recuperar. vários usuários de álcool e outras drogas e
proporciona aos p'ortadores de transtornos mentais sua inserção na sociedade incluindo
pela ASSUNPPE

(Associação

dos

Usuários do Núcleo Psicossocial Peixe Vivo).
Diante do exposto, gostaria de parabenizar o núcleo, toda sua equipe e a todos os
usuários pelo excelente traballio que vem sendo desenvolvido, tanto na recup'eração oe
dependentes quimicos quanto ao acompanhamento de pessoas com transtornos mentais.
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Ante o exposto, ouvido o plenário e atendidas às formalidades regimentais,
Requeiro que fique constado na ata desta Sessão Legislativa, Moção de Aplausos ao
Núcleo Psicossocial Peixe Vivo, que devera ser entregue na próxima reunião ordinária.

Sala das Sessões, em 19 de março de 2014.
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