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INDICAÇÃO 066/2022 

De 23/05/2022 

AUTOR VEREADOR: MILTON CERQUEIRA LEITE-TATU.  

 

EMENTA: Solicita a Administração Pública Municipal, 

providenciar a aquisição de pelo menos mais cinco 

cadeiras de rodas e mais cinco cadeiras de rodas para 

banho, para serem disponibilizadas a Assistência Social 

do Município de Santa Lúcia, para uso da população.   

 

Senhor Presidente e Nobres Vereadores: 

CONSIDERANDO QUE:  

Várias pessoas têm procurado o serviço de Assistência 

Social do Município de Santa Lúcia, para empréstimos de 

cadeiras de rodas; 

 

Recentemente a Prefeitura Municipal de Santa Lúcia, 

realizou uma compra de algumas cadeiras de rodas e 

cadeiras de rodas para banho; 

 

Devido ao uso constante e dependendo até mesmo do 

local por onde andam e o peso dos usuários também 

contribuem para os desgastes das mesmas; 

 

Ainda que mesmo com a aquisição de cadeiras 

recentemente, estamos tendo um aumento significativo de 

procura pelas referidas cadeiras; 

 

Muitos munícipes não possuem planos funerários que 

muitas delas fazem o empréstimo de cadeiras, muletas e 

bengalas; 
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Muitos não possuem poder aquisitivo para a compra e 

nem para o aluguel das mesmas. 

 

Diante do exposto, 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 

providenciar com a maior brevidade do possível, a 

aquisição de pelo menos mais cinco cadeiras de rodas e 

mais cinco cadeiras de rodas para banho, para serem 

disponibilizadas a Assistência Social do Município de 

Santa Lúcia, para uso da população.   

 

Tal medida visa uma melhor assistência aos munícipes 

que por algum motivo passam a ter a necessidade de 

utilizar cadeiras de rodas. 

Sala de sessões “José Marcus Benvenutto”, em 23 de 

Maio de 2022.  

 

 

 

 

MILTON CERQUEIRA LEITE-TATU 

     VEREADOR 


