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INDICAÇÃO 167/2021 

De 08/11/2021 

AUTOR VEREADOR:  MILTON CERQUEIRA LEITE-TATU.  

Ementa: Solicita a Administração Pública Municipal, 

para que seja feita a aquisição de um gerador de energia 

elétrica, para ser instalado no Pronto Socorro Municipal 

de Santa Lúcia. 

Senhor Presidente e Nobres Vereadores: 

CONSIDERANDO QUE: 

Nossa cidade vem sofrendo constantes quedas de 

energia elétrica; 

Devido a essas quedas de energia que muitas vezes 

chegam a passar de uma hora para retornar; 

Uma vida pode ser perdida em uma fração de segundos; 

Alguns Vereadores têm conseguido a liberação de 

Recursos Financeiros (verbas), por intermédio de De-

putados Federais e Estaduais, para serrem investidas no 

setor de Saúde de nossa cidade; 

Esse vereador já apresentou preposição ao Chefe do 

Poder Executivo Municipal, solicitando a aquisição de um 

gerador de energia para ser instalado no Pronto Socorro 

Municipal. 
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Até a presente data não fora adquirido um gerador de 

energia para o Pronto Socorro Municipal, MILTON CERQUEIRA 

LEITE-TATU, vereador, investido em suas atribuições 

conferidas por Lei, INDICA Oficializar ao CHEFE DO PODER 

EXECUTIVO MUNICIPAL, fazendo-o sentir a necessidade de 

com a máxima brevidade do possível, para que seja feita 

a aquisição de um gerador de energia elétrica, para ser 

instalado no Pronto Socorro Municipal de Santa Lúcia. 

 Tal medida visa uma melhor condição de trabalho para 

os profissionais de Saúde, que ali trabalham e prin-

cipalmente para se evitar a perda de uma vida em um momento 

de emergência em atendimento naquela unidade de saúde 

municipal. 

 Sala de sessões “José Marcus Benvenutto”, em 08 de 

Novembro de 2021 

 

MILTON CERQUEIRA LEITE-TATU 

   VEREADOR 

 

 

 


