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Excelentíssimo Senhor DEPUTADO ERICK MUSSO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo 

 

 

O deputado CAPITÃO ASSUMÇÃO, signatário, no uso de suas prerrogativas 

regimentais, requer a Vossa Excelência, com base nos artigos 141, Inciso VIII e 

174 do Regimento Interno, seja encaminhado ao Excelentíssimo Senhor 

Governador Do Estado do Espírito Santo, segue a presente: 

 

 

INDICAÇÃO 

 

Para que o Governo do Estado libere o funcionamento de clínicas de saúde da 

rede privada e estabelecimentos congêneres, a fim de que os usuários possam 

realizar exames e cirurgias eletivas, bem como quaisquer outros atendimentos 

que entenderem necessários. 

 

 

 JUSTIFICATIVA 

 

A presente indicação tem por objetivo solicitar ao Governo do Estado a 

liberação do funcionamento de clínicas de saúde da rede privada, e 

estabelecimentos congêneres, a fim de que os usuários possam realizar exames 

e cirurgias eletivas, bem como quaisquer outros atendimentos que entenderem 

necessários.  

 

Tendo em vista a crescente do número de casos de contaminação pelo 

Coronavírus (COVID-19) em nosso Estado, é incoerente que as clínicas privadas 
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de saúde e estabelecimentos similares tenham seus atendimentos suspensos, 

isto porque, por certo, os mesmos possuem o preparo adequado no combate a 

não disseminação do vírus, tal qual a rede pública de saúde possui.  

 

A proibição realizada pelo Poder Executivo Estadual está afetando 

negativamente a vida de muitos cidadãos capixabas, uma vez que aqueles que 

realizam acompanhamentos médicos rotineiramente e fazem uso de 

medicamentos sob prescrição médica, estão impedidos de manterem tais 

atendimentos, tendo em vista que as clínicas que os atendem estão 

impossibilitadas de trabalharem na normalidade.  

 

Outro fato que corrobora com o pedido que se faz na presente indicação é que, 

uma vez mantida a ordem de não funcionamento desses estabelecimentos, 

dentro em breve o sistema público de saúde será afetado, pois se tornará a 

única opção de atendimento que a população terá disponível. Desta feita, 

centralizar-se-á todo o atendimento médico do estado no sistema público, que 

certamente não possui condições mínimas para prestar o atendimento 

adequado à integralidade do povo capixaba.  

 

Sala das Sessões, em 08 de abril de 2020. 

 

CAPITÃO ASSUMÇÃO 

Deputado Estadual – Espírito Santo 
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