
 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO DR. RAFAEL FAVATTO 

 
 

 

INDICAÇÃO LEGISLATIVA Nº /2022. 

 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do 

Espírito Santo, o Deputado abaixo assinado, no uso de suas prerrogativas 

regimentais, requer a Vossa Excelência, com base nos artigos 141, inciso VII e 

174 da Resolução 2.700 (Regimento Interno da Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo), seja encaminhado ao Excelentíssimo Senhor José 

Renato Casagrande, Governador do Estado do Espírito Santo, a INDICAÇÃO 

da seguinte matéria: 

 

A liberação de recursos necessários, por meio da SESA - Secretaria de Estado 

de Saúde para a aquisição, de um veículo, tipo VAN, para o transporte 

acessível que permite transportar pessoas com mobilidade reduzida, a fim de 

ser doado para a Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte, o qual será 

utilizado pelos água-docenses . 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

Atingir um índice de qualidade na assistência da saúde da população de 

nosso Espírito Santo quer seja em simples procedimento médico, ou no 

atendimento pré-hospitalar consiste em não agravar o estado de saúde do 

paciente até sua chegada ao ambiente de tratamento definitivo, 

minimizando as complicações clínicas,  o que sabemos do cuidado  dessa 

administração estadual  para com a população. 

Por isso, reivindicamos ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do 

Espírito Santo que, por meio da Secretaria de Estado da Saúde – SESA, a 

liberação de recursos financeiros necessários para a aquisição de um veículo 

adaptado para o transporte acessível permite transportar cadeirantes e/ou 

pessoas com mobilidade reduzida, de forma segura e confortável. 
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Isto posto, contamos com os Nobres Pares pela aprovação da presente 

proposição para que possa ser remetida à apreciação do Sr. Governador de 

nosso Estado, para a acolhida desta solicitação, que tanto anseia a 

população de Água Doce do Norte. 

 

Sala das Sessões, 22 de junho de 2022. 

 

 

Dr. Rafael Favatto 

Deputado Estadual 

PATRIOTA 51 ES 
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