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INDICAÇÃO 087/2021 

De 24/05/2021 

AUTOR VEREADOR: MILTON CERQUEIRA LEITE-TATU.  

EMENTA: Solicita a Administração Pública Municipal, 

a realização de uma avaliação junto ao setor da saúde da 

necessidade da manutenção da tenda, armada nos fundos do 

Pronto Socorro. 

Senhor Presidente e Nobres Vereadores: 

CONSIDERANDO QUE:  

A Pandemia do Corona Vírus (Covid-19), muitos Mu-

nicípios criaram ambientes de isolamento de suspeitos de 

estarem infectados; 

Em nosso Município também foi criado um setor de 

isolamento para triagem de suspeitos de infectados pelo 

Covid-19, nos fundos do Pronto Socorro onde fora ins-

talado uma tenda; 

No auge da Pandemia e com um fluxo muito grande de 

suspeitos até justificava o pagamento do aluguel da 

referida tenda. 

Graças a Deus nos dias de hoje a queda pela procura 

por atendimento por suspeitos caiu drasticamente o que 

pode ter ocorrido já devido a vacinação que vem ocorrendo 

em nosso Município; 

Devido à queda na procura por atendimento por 

suspeitos infectados não se faz mais necessária a ma-

nutenção da tenda armada nos fundos do Pronto Socorro, 
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evitando assim gastos desnecessários aos cofres Pú-

blicos. 

MILTON CERQUEIRA LEITE-TATU, vereador, investido em 

suas atribuições legais, INDICA a mesa satisfeitas às 

formalidades regimentais Oficializar o CHEFE DO PODER 

EXECUTIVO MUNICIPAL, fazendo-o sentir a necessidade da 

realização de uma avaliação junto ao setor da saúde da 

necessidade da manutenção da referida tenda, armada nos 

fundos do Pronto Socorro. 

   

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

Maio de 2021.  
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