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INDICAÇÃO 102/2021 

De 14/06/2021 

AUTOR VEREADOR: GUILHERME.  

Ementa: Solicita a Administração Pública Municipal, 

o funcionamento novamente do banheiro público, loca-

lizado na Praça Padre Patella.      

CONSIDERANDO QUE: 

A Praça Padre Patella é a praça mais centralizada de 

Santa Lúcia, que fica no coração da cidade, onde o 

comércio é mais aquecido e a presença de pessoas que 

circulam pelo comércio é muito grande, mas, há um sério 

problema que é a ausência de banheiros públicos em 

funcionamento (masculino e feminino) para o devido uso 

das pessoas que diuturnamente circulam pelo centro da 

cidade; 

Santa Lúcia, já tem mais de 08 mil habitantes, e, não 

tem nas maiorias de suas praças  banheiro público, e, no 

caso da Praça Patella, temos banheiro público, mas 

infelizmente o mesmo está desativado, e pôr a Praça estar 

localizada em uma área central, há muita gente que vêm 

de outras cidades para fazer compras em nossa cidade, 

utilizando principalmente o centro, como também muitos 

moradores de nossa cidade se utilizam do espaço público 

para lazer e, não contam com um banheiro público em 

funcionamento. 

GUILHERME, vereador, investido, em suas atribuições 

legais, INDICA a mesa satisfeitas às formalidades, para 

que seja Oficializado ao CHEFE DO PODER EXECUTIVO MU-

NICIPAL, fazendo-o sentir a necessidade de com a maior 

brevidade possível, o funcionamento novamente do ba-

nheiro público, localizado na Praça Padre Patella.      
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INDICA ainda que a Administração Pública Municipal, 

realize a construção de banheiros públicos em todas a 

praças públicas do nosso município de Santa Lúcia.   

Tal medida se justifica pois a nossa cidade, pelo 

tamanho populacional e pelo comércio central, necessita 

de banheiros públicos em funcionamento, e, considerando 

que o Poder Público tem esta missão de tornar melhor a 

vida das pessoas, é que estamos fazendo este pedido ao 

Poder Público Municipal.  

 

Sala de sessões “José Marcus Benvenutto”, em 14 de 

Junho de 2021. 
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