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Pretende-se com a presente iniciativa atender a demanda da Dra. Cláudia Ruggiero
Longhi, Coordenadora do CAPS Adulto Jaçanã / Tremembé, do Conselho Gestor de referida
unidade e de mais de 1300 moradores da região, encaminhada ao nosso Gabinete pelo Deputado
Estadual Carlos Neder.
A justificar a solicitação, ressaltam a atuação do Dr. Leonídio Galvão dos Santos na
região, desde o "Movimento Pró Ambulatório de Saúde Mental do Jaçanã", em 1981, visando à
manutenção do atendimento ambulatorial em saúde mental prestado pelo "Instituto Jaçanã de
Psiquiatria", pertencente à Sociedade Beneficente São Camilo, que, à época, atendia a cerca de
2000 pessoas.
Finalmente, em 30 de junho de 1984, foi inaugurado o Ambulatório de Saúde Mental
do Jaçanã, resultado da integração dos poderes públicos Municipal, Estadual e Federal,
juntamente com a população e funcionários do Instituto Jaçanã.
No período de 1984 a 2002, o serviço passou por diversas fases, muitas dificuldades,
mas sempre tendo como norte o tratamento digno, ambulatorial, enfatizando a não-internação do
doente mental e o atendimento multidisciplinar a todo portador de sofrimento mental.
Médico psiquiatra, Doutor Léo, como era conhecido, foi Diretor Técnico do
Ambulatório de Saúde Mental do Jaçanã, no período de 1995 a 2002, sempre empenhado em
fazer deste serviço algo melhor, integrando programas de formação e aperfeiçoamento
profissional e promovendo estágio para estudantes de psicologia. Outra de suas preocupações
constantes era a promoção participação popular na gestão do serviço, não tendo medido esforços
para a implantação do Conselho Gestor daquela unidade.
Em meados de outubro de 2003, Doutor Leonídio foi convidado pelo então
Coordenador de Saúde do Jaçanã/Tremembé, Dr. Aristides Faria Júnior, a compor a Assessoria
de Saúde Mental da região.
Mais uma vez, Doutor Leonídio teve atuação destacada no cargo, organizando a
articulação entre o CAPS e as Unidades Básicas de Saúde com equipe de saúde mental,
preocupado em integrar todos os profissionais de saúde na atenção e compreensão dos transtornos
mentais.
Doutor Leonídio faleceu em março de 2005, mas deixou seu exemplo de luta pela
qualidade dos serviços de saúde e em defesa dos menos favorecidos.
Em face do que foi acima exposto, apresentamos o presente projeto de lei visando
denominar com nome do Dr. Leonídio Galvão dos Santos, o Centro de Atenção Psicossocial para
Adultos Jaçanã/Tremembé, que ele ajudou a construir e manter.
Anexo, segue abaixo-assinado contendo 1332 assinaturas, representando o apoio
popular à presente iniciativa.
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