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INDICAÇÃO 087/2022 

De 08/08/2022 

AUTOR VEREADOR: MILTON CERQUEIRA LEITE-TATU.  

 

Ementa: Solicita a Administração Pública Municipal, 

de se estudar a possibilidade e viabilizar a construção 

no Pronto Socorro Municipal de Santa Lúcia, de mais 

coberturas para as ambulâncias, vans e demais veículos.     

 

Senhor Presidente, Nobres Vereadores: 

CONSIDERNDO QUE: 

Nos dias de hoje, o executivo municipal em conjunto 

com o legislativo vem tendo uma boa parceria para 

conseguir recursos em todas as áreas do município sendo, 

esportes, educação, infraestrutura, saúde e outras;  

 

Graças a essa parceria, hoje o setor de saúde conta 

com uma frota totalmente renovada com ambulâncias, vans 

e veículos de pequeno porte, para transporte de pacientes, 

sendo 07 ambulâncias, 05 vans e 05 carros;  

 

O pátio do Pronto Socorro Municipal, possui cobertura 

para poucos veículos, o que deixa muitos veículos no 

relento, o que prejudica a pintura e pode provocar danos 

a lataria devido à chuva, sereno e sol. 

 

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 se estudar 

a possibilidade e viabilizar a construção no Pronto 

Socorro Municipal de Santa Lúcia, de mais coberturas para 

as ambulâncias, vans e demais veículos  
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Tal solicitação se faz necessária para se evitar e 

preservar o patrimônio público ou seja os veículos da 

frota municipal destinados a Saúde. 

 

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

Agosto de 2022. 

 

 

 

 

 

MILTON CERQUEIRA LEITE-TATU 

VEREADOR 

 

 

 


