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INDICAÇÃO 081/2022 

De 27/06/2022 

AUTOR VEREADOR: MILTON CERQUEIRA LEITE-TATU.  

 

Ementa: Solicita a Administração Pública Municipal, 

a instalação de uma cobertura entre o Paço Municipal e 

os Departamentos de Compras e Licitações, ligando os 

prédios, visando evitar-se que os servidores que ali 

trabalham, tomem Sol e Chuvas, quando transitarem no 

local, principalmente nos períodos chuvosos.   

 

Senhor Presidente, Nobres Vereadores: 

CONSIDERNDO QUE: 

Recentemente fora reformado alguns cômodos nos 

fundos do Paço Municipal onde era deposito;  

 

Após essa reforma o mesmo passou a abrigar o 

departamento de compras e também os serviços de 

licitações; 

 

Entre o Paço Municipal e o novo prédio existe um vão 

aberto ou seja que recebe a luz do sol bem como e 

principalmente as aguas das chuvas; 

 

Ainda que no período chuvoso ficara difícil o 

deslocamento dos servidores de um prédio para outro sem 

tomar chuva. 

 

Diante do exposto, MILTON CERQUEIRA LEITE-TATU, 

vereador, investido em suas atribuições conferidas por 

Lei, INDICA a mesa, satisfeitas as formalidades 

regimentais, Oficializar ao CHEFE DO PODER EXECUTIVO 

MUNICIPAL, fazendo-o sentir a necessidade de 

providenciar o mais breve possível ou seja antes do 
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período chuvoso, a instalação de uma cobertura entre o 

Paço Municipal e os Departamentos de Compras e Licitações, 

ligando os prédios, visando evitar-se que os servidores 

que ali trabalham, tomem Sol e Chuvas, quando transitarem 

no local, principalmente nos períodos chuvosos.   

 

Tal medida visa oferecer melhores condições de 

trabalho aos servidores municipais que ali trabalham. 

 

Sala de sessões “José Marcus Benvenutto”, em 27 de 

Junho de 2022. 

 

 

 

 

 

MILTON CERQUEIRA LEITE-TATU 

VEREADOR 

 

 

 


