
 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA 

Estado de São Paulo 

 
 
 

Rua Bento de Abreu, 460 – Centro - Fone-Fax: (16) 3396-1266 

 Santa Lúcia – SP – CEP 14825-000 
E-mail: secretaria@camarasantalucia.sp.gov.br  

 Visite Nosso Site: www.camarasantalucia.sp.gov.br  

 

 

INDICAÇÃO 109/2021 

De 14/06/2021 

AUTOR VEREADOR: MILTON CERQUEIRA LEITE-TATU.  

Ementa: Solicita a Administração Pública Municipal, 

para que seja realizado serviços de reparos necessários, 

na sala do consultório dentário e nas salas de consultas 

da fonoaudióloga e da psicóloga.  

Senhor Presidente e Nobres Vereadores: 

CONSIDERANDO QUE:  

Devemos zelar pela segurança dos funcionários e 

usuários dos setores da saúde; 

Considerando que recentemente na sala onde funciona 

o consultório dentário no Posto de Saúde do centro, parte 

do teto acabou se desprendendo e veio ao chão; 

Graças a Deus, que na hora do acidente, não havia 

ninguém no local; 

A sala onde funciona a fonoaudiologia e a psicologia 

também está com problemas estruturais como, infiltração 

de agua, bem como uma rachadura no teto, o que pode também 

colocar em risco e a integridade física, tanto dos 

profissionais que ali trabalham quanto dos nossos mu-

nícipes que ali passam por tratamentos. 
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MILTON CERQUEIRA LETE-TATU, vereador, investido em 

suas atribuições conferidas por Lei, INDICA Oficializar 

ao CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL e a Senhora e a 

Senhora VERA LÚCIA BERGAMIM CASTERETE, Secretaria Mu-

nicipal de Saúde, fazendo-os sentir a necessidade de que 

com a maior brevidade possível seja feito os devidos 

reparos tanto na sala do consultório dentário, quanto nas 

salas de consultas da fonoaudióloga e da psicóloga.  

Tal medida visa se evitar qualquer tipo de acidentes. 

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

Junho de 2021. 
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