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PROJETO DE LEI Nº________/2020 

 

Acrescenta item ao Anexo II da Lei nº 10.975, de 14 
de janeiro de 2019, conferindo ao trecho da 
Rodovia ES-469, com extensão de 5,1 km, que se 
inicia no entroncamento com o eixo principal da 
ES-060, no quilômetro 11,1, e termina nos limites 
entre os Municípios de Vila Velha/ES e 
Cariacica/ES (Ponte sobre o Rio Marinho – Jardim 
Botânico), mais conhecida como Estrada do Dique, 
a denominação de Rodovia Doutor Vinícius 
Barbosa Santos. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DECRETA: 

 

Art. 1º O Anexo II da Lei nº 10.975, de 14 de janeiro de 2019, que consolida a legislação em 
vigor referente à denominação de próprio público no âmbito do Estado, passa a vigorar com 
acrescido de item com a seguinte redação: 

 

“Denomina-se rodovia “Rodovia Doutor Vinícius Barbosa Santos” o trecho da Rodovia ES-
469, com extensão de 5,1 km, que se inicia no entroncamento com o eixo principal da ES-
060, no quilômetro 11,1, e termina nos limites entre os Municípios de Vila Velha/ES e 
Cariacica/ES (Ponte sobre o Rio Marinho – Jardim Botânico), mais conhecida como Estrada 
do Dique”. 

 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Sala de Sessões, em 10 de agosto de 2020. 

 

Delegado Lorenzo Pazolini 
Deputado Estadual 
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JUSTIFICATIVA 

 

Vinícius Barbosa Santos era médico, anestesiologista, nascido no município de Vitória e tinha 
44 anos Formou-se em 1999, terminou a residência em 2003 e em 2004 começou a atuar 
como anestesista. Atualmente, ele trabalhava no Hospital Antônio Bezerra de Farias, em Vila 
Velha, além do Hospital Infantil de Vitória e Hospital Infantil de Vila Velha. 

 

Faleceu na madrugada do dia 18 de junho de 2020 pelo coronavírus. Vinícius atuava na linha 
de frente de combate à Covid-19 e ficou internado na UTI de um hospital particular em 
Cariacica, na Grande Vitória por três dias, mas, infelizmente, não resistiu e teve uma parada 
cardíaca. 

 

Vinícius era considerado um médico extremamente atuante, comprometido e competente. 
Foi homenageado por diversos amigos, relembrado com muita comoção nos locais de 
trabalho e morreu em prol da população. 

 

Face ao exposto, como justificada a importância e a dedicação dos serviços de excelência 
prestados pelo Dr. Vinícius Barbosa Santos à população capixaba, especialmente durante a 
pandemia do novo coronavírus, conclamamos o apoio dos nobres Pares à aprovação desta 
proposição, por reconhecerem a importância e o interesse público que ela traduz. 
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