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INDICAÇÃO 085/2021 

De 24/05/2021 

AUTOR VEREADOR: MILTON CERQUEIRA LEITE-TATU.  

EMENTA: Solicita a Administração Pública Municipal, 

providenciar com a maior brevidade possível, uma cadeira 

de rodas nova para a Clínica de Fisioterapia do município 

de Santa Lúcia.      

Senhor Presidente e Nobres Vereadores: 

CONSIDERANDO QUE:  

O poder público tem por obrigação zelar pelo bem estar 

de sua população e principalmente aqueles que dependem 

de atendimentos na área da saúde; 

Devido ao uso constante da cadeira de rodas usada na 

Clínica de fisioterapia do Município para transporte de 

pacientes, a mesma se encontra sem condições de uso, com 

as rodas dianteiras danificadas; 

O uso da cadeira de rodas da Clínica de Fisioterapia 

e para transporte de pacientes em tratamento e que a atual 

cadeira pode colocar em risco a integridade física dos 

pacientes que se utilizam da mesma. 

MILTON CERQUEIRA LEITE-TATU, vereador, investido em 

suas atribuições legais, INDICA a mesa satisfeitas às 

formalidades regimentais Oficializar o CHEFE DO PODER 

EXECUTIVO MUNICIPAL, bem o a Senhora VERA LÚCIA BERGAMIM 

CASTERETE, Secretaria Municipal de Saúde de Santa Lúcia, 

fazendo-os sentir a necessidade de se providenciar com 
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a maior brevidade possível, uma cadeira de rodas nova para 

o setor.  

Tal medida visa se evitar qualquer acidente com os 

pacientes e melhores condições de trabalho aos pro-

fissionais da Saúde ou seja motoristas de ambulâncias, 

atendente e os próprios fisioterapeutas. 

Sala de sessões “José Marcus Benvenutto”, em 24 de 

Maio de 2021.  
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