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‘EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

O Deputado Estadual Dr. Emílio Mameri, no uso de suas prerrogativas regimentais e 

com fulcro nos art. 141, VIII e 174 da Resolução n. 2.700, de 15 de julho de 2009, 

requer seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito 

Santo, José Renato Casagrande, a presente 

 

INDICAÇÃO, 

 

para que o Poder Executivo, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde (SESA), 

adote as medidas necessárias para que os profissionais da saúde imunizados com a 

segunda dose no início de 2021, recebam a terceira dose da vacina de imunização contra 

o Covid-19. 

 

 

 JUSTIFICATIVA  

 

Com o avanço de variantes mais letais do Covid-19, bem como pesquisas que indicam 

que as doses de reforço são necessárias para aumentar a eficácia da imunização, a 

Associação Médica do Espírito Santo (AMES) já se manifestou favorável para que os 

profissionais da saúde recebam a terceira dose da vacina. 

 

Médicos e os outros trabalhadores da saúde, em geral, estão na linha de frente desta 

batalha desde o início de 2020, o que os credencia na prioridade da terceira dose do 

imunizante. 
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Diante do exposto e considerando a relevância da proposição, solicitamos a costumeira 

atenção do Poder Executivo para o atendimento. 

 

Sala das Sessões, em 14 de setembro de 2021. 

Dr. Emílio Mameri 

Deputado Estadual (PSDB) 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100320031003300350033003A005000, Documento assinado 
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 

Públicas Brasileira - ICP - Brasil.


		2021-09-15T11:07:53-0300




