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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

INDICAÇÃO Nº           /2019 

 

                O Deputado infra-assinado, no uso de suas prerrogativas legais 

e regimentais, requer a Vossa Excelência, com fundamento nos artigos 

141, inciso VIII e 174, do Regimento Interno, que seja encaminhada ao 

Exmº. Senhor Governador do Estado do Espírito Santo a seguinte 

INDICAÇÃO: 

Ampliação do número de unidades móveis e de equipes do Hemoes 

para a coleta de sangue e para o cadastramento de doadores de 

medula óssea. 

 Por meio desta indicação, vimos respeitosamente encaminhar ao 

Excelentíssimo Governador do Estado do Espírito Santo um pedido para 

que seja ampliado o número de unidades móveis e de equipes do 

Hemoes para coleta de sangue e para o cadastramento de doadores 

de medula óssea, o que permitirá a ampliação do número de cadastros 

no REDOME - Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea.  

 Atualmente o Hemoes dispõe de uma única unidade móvel para 

a coleta de sangue de doadores, o que inviabiliza o atendimento 

regular de demandas fora da região metropolitana. Em nosso gabinete, 

apenas neste ano, recebemos pedidos de diversos cidadãos para que 

pudéssemos interceder junto ao Governo para o deslocamento da 

unidade para regiões do interior do Estado, onde grupos organizados 

desejavam fazer a doação e o cadastro. Em algumas ocasiões 

entramos em contato com o Hemoes e nos foi informado que os 

deslocamentos para este ano já estavam todos agendados, o que 

impossibilitaria o atendimento dos pedidos. 

 Dessa forma, uma vez que há a necessidade constante de 

doadores para suprir as necessidades do banco de sangue, indicamos 

que sejam ampliadas as unidades móveis e a quantidade de equipes 

de atendimento, tanto pela contratação de novos profissionais, quanto 

pelo treinamento dos já existentes nos municípios, o que permitirá o 

deslocamento a mais cidades do interior capixaba, e 

consequentemente, resultará na ampliação dos estoques de sangue e 

Identificador: 370039003500340031003A005000 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



Gabinete do Deputado Estadual Sergio Majeski 

Av. Américo Buaiz, 205, gabinete 602 – Enseada do Suá – Vitória – ES – CEP 29.050-950. 

Telefones (027) 3382-3582 / 3382-3583 -  E-mail: sergiomajeski@al.es.gov.br 

 

nos doadores de medula óssea cadastrados. Destacamos que a 

ampliação do número de doadores de medula cadastrados é essencial 

ante a pequena probabilidade de encontrar um doador compatível - 

aproximadamente 1 em 100 mil. 

  Na certeza de relevante importância do pedido e agradecendo 

antecipadamente o atendimento da solicitação, renovamos protestos 

de elevada estima e consideração. 

 

SERGIO MAJESKI 

Deputado Estadual - PSB 

Identificador: 370039003500340031003A005000 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.


		2019-08-29T13:49:48-0300




