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INDICAÇÃO 044/2022 

De 25/04/2022 

AUTOR VEREADOR: GUILHERME.  

Ementa: Solicita a Administração Pública Municipal, 

adote as devidas providências para a construção de 

banheiros públicos, masculino e feminino, na Praça 

“GERALDO JOSÉ DE ANDRADE”, na cidade de Santa Lúcia.  

Nobres Vereadores: 

CONSIDERANDO QUE: 

Este vereador, foi procurado por inúmeros usuários 

da Praça “GERALDO JOSÉ DE ANDRADE”, na cidade de Santa 

Lúcia, reivindicando a construção de banheiros, mas-

culino e feminino, no espaço público;  

Os usuários da praça pública, utilizam o espaço 

público para a pratica de atividades físicas, esporte e 

lazer, ou mesmo levando os filhos para brincarem no 

parquinho da praça e que se deparam com a dificuldade de 

não haver banheiros no local, para atender as neces-

sidades fisiológicas dos cidadãos que desfrutam do largo 

público; 

Ainda, importante frisar que no entorno da Praça 

“GERALDO JOSÉ DE ANDRADE”, não temos comércio, o que 

poderia em uma emergência, utilizar os sanitários de um 

estabelecimento comercial, ou pessoa conhecida que more 

próximo para pedir esse favor.  Salientamos que a única 

Praça Pública provida de sanitários públicos, é a Praça 

“PADRE PATELLA”, que fica um pouco próximo do local, mas 

infelizmente os sanitários desta praça, estão fechados 

para o público; 
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Por fim, cumpre ressaltar que ao atender o presente 

pedido, o Poder Público, estará cumprindo com a papel de 

promover e incentivar a prática de atividades físicas no 

local, bem como possibilitar um melhor aproveitamento do 

espaço público, inclusive, com a sua utilização para 

realização de eventos públicos e, sobretudo proporcionar 

condições de lazer aos Santa-lucienses que frequentam a 

praça, atendendo, assim a uma demanda da sociedade que 

pugna por melhorias e maior qualidade de vida.          

Diante do exposto, GUILHERME, vereador, investido em 

suas atribuições conferidas por Lei, INDICA Oficializar 

ao CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, fazendo-o sentir 

a necessidade, que adote as devidas providências para a 

construção de banheiros públicos, masculino e feminino, 

na Praça “GERALDO JOSÉ DE ANDRADE”, na cidade de Santa 

Lúcia. 

Considerando os fatos e motivos supramencionados, 

bem como a importância da medida sugerida que se origina 

de reinvindicações da própria população, sendo de in-

teresse de toda a coletividade e qual merece atenção do 

Poder Executivo.  

Sala de sessões “José Marcus Benvenutto”, em 25 de 

Abril de 2022. 

 

 

 

 

 

GUILHERME 

     VEREADOR 


