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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: “Adoção das providências necessárias junto aos 

órgãos responsáveis, para inclusão de consultas e pequenas cirurgias eletivas que atendam 

a especialidade de otorrinolaringologistas no Hospital Estadual São José do Calçado”.  

JUSTIFICATIVA 

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

adoção das providências necessárias junto aos órgãos responsáveis, para inclusão de 

consultas e pequenas cirurgias eletivas que atendam a especialidade de 

otorrinolaringologistas no Hospital Estadual São José do Calçado. 

Como cediço, já é de conhecimento público e notório a importância de 

investimentos na área da saúde, sempre inovando com novos procedimentos para o bem 

estar da população assistida por esses serviços.  

Nesse sentido, considerando a necessidade de implantação dessas consultas e 

cirurgias, visando um satisfatório e célere atendimento, tendo em vista as consequências 

que podem ser causadas na espera desses procedimentos, solicito a adoção das 

providências necessárias junto aos órgãos responsáveis, para inclusão de consultas e 

pequenas cirurgias eletivas que atendam a especialidade de otorrinolaringologistas no 

Hospital Estadual São José do Calçado. 

Ante o exposto, certo do apoio do Governador do Estado e na certeza de ser 

de extrema relevância da presente indicação, venho clamar aos nobres deputados que a 

aprovem em todos os seus termos, para que o Governo do Estado tome as providências 

pertinentes. 

 

 

 

RENZO VASCONCELOS 

Deputado Estadual 
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