
 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

Gabinete do Deputado Delegado Lorenzo Pazolini 
  

Av. Américo Buaiz, nº 205, Gabinete 306, Enseada do Suá, Vitória/ES, CEP 29.050-950.  
Tel.: (027) 3382-5202  

INDICAÇÃO Nº_______/2020 

  

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

 

O Deputado, que a esta subscreve, no uso de suas prerrogativas legais e regimentais, requer 
a Vossa Excelência, com fundamento no disposto nos artigos 141, inciso VIII e 174, do 
Regimento Interno, que seja encaminhada ao o Exmo. Senhor Governador do Estado do 
Espírito Santo a seguinte INDICAÇÃO: 

 

Solicitar ao Exmo. Governador para que, em conjunto com a Secretaria de Estado da Saúde 
do Espírito Santo (SESA), proceda à aquisição de um gerador de energia para o Pronto 
Socorro de Guaçuí, sob administração da Santa Casa, para manutenção do aparelhamento 
da Unidade de Saúde e melhor atendimento da população do município. 

 

Guaçuí é um município do estado do Espírito Santo. A cafeicultura e a pecuária, notadamente 
a de leite, são as duas maiores fontes de emprego que o município possui. Segundo o Indíce 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população estimada para o ano de 2020 era de 
31.122 pessoas. No que tange à saúde, a taxa de mortalidade infantil média na cidade é de 
11.68 para 1.000 nascidos vivos. As internações devido a diarreias são de 1.4 para cada 1.000 
habitantes. Comparado com todos os municípios do estado, fica nas posições 29 de 78 e 19 
de 78, respectivamente. Quando comparado a cidades do Brasil todo, essas posições são de 
2701 de 5570 e 1967 de 5570, respectivamente 
(https://cidades.ibge.gov.br/brasil/es/guacui/panorama). 
 
Para melhorar o sistema de saúde, uma das demandas da população é a aquisição de um 
gerador de energia para o Pronto Socorro do município, sob administração da Santa Casa. 
Clínicas, postos de saúde e os hospitais necessitam de energia elétrica para realizar diversos 
tipos de procedimentos nos pacientes, sejam eles simples e de rotina ou sérios e emergenciais. 
A falta de suprimento energético em ambientes assim, pode acarretar sérios problemas, 
incluindo a morte. Por isso, a presença de um gerador em ambientes hospitalares é 
indispensável. 
 
A importância de um gerador confiável em hospitais e clínicas é tão bem estabelecida que 
desde 1977 sua presença é pedida pelo Ministério da Saúde. O gerador deve assegurar que 
todos os equipamentos considerados vitais continuem a funcionar sem interrupção, mesmo 
quando a rede de energia local falhar. O abastecimento de energia elétrica é de tamanha 
importância nas unidades de saúde que o Ministério da Saúde e a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) padronizaram o Manual de Segurança no Ambiente Hospitalar – 
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com o objetivo de assegurarem que todos esses locais disponibilizem um sistema integrado 
de emergência, para atuar em possíveis casos de queda ou interrupção de energia. 
 
Assim, em caso de falta de energia, o grupo gerador será acionado imediatamente e todos os 
equipamentos serão ligados novamente, sem comprometer os procedimentos e as demandas. 
Além disso, esses geradores elétricos também são responsáveis pelo funcionamento da 
iluminação, da climatização e dos elevadores de todo o ambiente hospitalar, ou seja, a falta 
de energia em um ambiente hospitalar, em postos e unidades de saúde, não é somente um 
inconveniente, mas, sim, uma eventualidade que pode colocar uma vida em risco, e o gerador 
é o principal e o mais eficiente método para atuar nesses casos.  
 

A presente indicação visa, portanto, solicitar ao Exmo. Governador para que, em conjunto 
com a Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (SESA), proceda à aquisição de um 
gerador de energia para o Pronto Socorro de Guaçuí, sob administração da Santa Casa, para 
manutenção do aparelhamento da Unidade de Saúde e melhor atendimento da população do 
município. 

Face o exposto, conclamamos o apoio e o atendimento do Exmo. Sr. Governador à presente 
Indicação, por reconhecer a importância e o interesse público que ela traduz, oportunidade 
em que, reiteramos nossos protestos de elevada estima e consideração. 

 

Sala de Sessões, em 05 de outubro de 2020. 

 
 

 
Delegado Lorenzo Pazolini 

Deputado Estadual – Republicanos10  
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