
 
 
 

 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Assembleia Legislativa 
 

 

 

 

Excelentíssimo Senhor 

DEPUTADO ERICK MUSSO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo 

 

 

O Deputado Esmael Almeida, no uso de suas atribuições regimentais, requer a 

Vossa Excelência, com fulcro nos artigos 141, inciso VIII e 174, do Regimento 

Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, que seja 

encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde (SESA), a seguinte       

 

INDICAÇÃO  

 
Sugerindo ao Governo do Estado, estudar a viabilidade de destinar recursos 

para aquisição de um gerador de energia para o Pronto Atendimento 

Municipal de Braejetuba.  

 

 

Palácio Domingos Martins, em 11 de Dezembro de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

ESMAEL ALMEIDA 

Deputado Estadual-PSD  

 

 



 
 
 

 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Assembleia Legislativa 
 

 

 

JUSTIFICATIVA 
 

Estamos indicando ao Governo do Estado por meio da Secretaria de Estado de 

Saúde (SESA) estudar a viabilidade de destinar o valor de R$140.000,00 (Cento e 

Quarenta Mil Reais) para a compra de um gerador de energia para o Pronto 

Atendimento Municipal de Brejetuba, visto que o P.A carece deste recurso tão 

importante para a unidade, e o setor de saúde do município não possui 

equipamento semelhante.  
 

O município de Brejetuba conta com um único P.A de atendimento de urgência e 

emergência, visto que o município possui uma população de 13.000 pessoas que 

carecem de serviços básicos e fundamentais para garantia da qualidade de vida e 

bem-estar.   
 

Os geradores são muito eficientes em uma unidade de atendimento hospitalar, pois 

dão segurança e mantêm em funcionamento aparelhos de alta tecnologia, 

garantindo a realização de procedimentos mais complexos e cirurgias, dando 

qualidade de trabalho aos profissionais que atuam na área e os pacientes, e a 

estrutura física e ambiência.  
 

Além de proporcionar toda essa segurança os geradores com sistemas inteligentes 

de distribuição de energia, permitem que os procedimentos e operações 

hospitalares sejam mantidos, mesmo em meio a blackout, pois entram em operação 

até 30 segundos após a queda de energia, sem afetar as salas de Unidade de 

Tratamento Intensivo (UTI), ou possíveis cirurgias que estão sendo realizadas.  
 

A doação de recursos é importante para ampliar os serviços de saúde, atender com 

segurança a população, dar mais rapidez ao atendimento médico, garantir a 

realização de cirurgias e consultas, que por conta da falta deste serviço podem 

atrasar a realização de inúmeros procedimentos.  
 

Em síntese, nossa Indicação, é para que a SESA possa estudar a possibilidade de 

destinar recursos para viabilizar a compra de um gerador de energia para o Pronto 

Atendimento Municipal de Brejetuba, visto que o P.A carece deste recurso tão 

importante para o município.  
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