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INDICAÇÃO Nº           /2020 

 

 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 de: 

 

Promoção de políticas que promovam a saúde mental da sociedade durante 

e após a pandemia da COVID-19 

 

A presente solicitação tem por objetivo indicar, respeitosamente, ao 

Excelentíssimo Governador do Estado do Espírito Santo a implementação de 

políticas que promovam o cuidado com a saúde mental da sociedade capixaba 

face à pandemia da COVID-19. Uma crise global de doenças mentais está se 

aproximando, uma vez que milhões de pessoas estão cercadas de morte e doença 

– e ainda são forçadas ao isolamento, pobreza e ansiedade em decorrência da 

doença que atinge todo o mundo atualmente. Estudos e pesquisas emergentes já 

mostram os impactos disso na saúde mental dos cidadãos. Preservar a sanidade de 

nossas mentes está no centro da nossa humanidade, nos permitindo ter vidas 

enriquecedoras e gratificantes, e nos tornado aptos a participar da vida em 

comunidade. A pandemia não está apenas atacando nossa saúde física, mas 

também está aumentando o nosso sofrimento psicológico. 

Recentemente, o Secretário-geral da ONU, António Guterres chamou 

atenção dos governantes para este tema, e destacou que esses serviços devem ser 

parte essencial de todas as respostas ao coronavírus:  
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“Luto pela perda de entes queridos. Choque com a perda de empregos. 

Isolamento e restrições à circulação. Dinâmicas familiares difíceis. Incerteza e medo 

do futuro. Problemas de saúde mental, incluindo depressão e ansiedade, são 

algumas das maiores causas de miséria no nosso mundo”, afirmou ele. 

Considerando que até o momento o Excelentíssimo Governador tem agido 

de forma coerente e cautelar observando todas as recomendações da OMS no 

enfrentamento desta crise, solicitamos que também olhe com atenção pela saúde 

mental de nossa população em sua dimensão, entendendo os reflexos positivos que 

esta medida trará no futuro, possibilitando que o Espírito Santo se recupere o mais 

brevemente desta crise, e tornando-se exemplo para o resto do país.  

Certos do apoio do Governador e em vista da relevância desta indicação, 

agradecemos antecipadamente o atendimento da mesma e renovamos protestos 

de elevada estima e consideração. 

 
 

SERGIO MAJESKI 
Deputado Estadual - PSB 
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