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INDICAÇÃO 093/2022 

De 22/08/2022 

AUTOR VEREADOR: MILTON CERQUEIRA LEITE-TATU.  

 

Ementa: Solicita a 

Administração Pública 

Municipal, para que seja 

realizada a separação da 

energia elétrica que alimenta 

a UBS - Unidade Básica de Saúde 

“DOUTOR GERALDO CASSONI”, 

deixando de receber energia 

elétrica da Praça de Esportes 

“Benedicto Storani”, bem como 

também para que seja 

providenciado um gerador para 

aquela UBS. 

 

Senhor Presidente, Nobres Vereadores: 

CONSIDERANDO QUE: 

Há a necessidade de se preservar os medicamentos e 

vacinas depositadas nas geladeiras da UBS - Unidade 

Básica de Saúde “DOUTOR GERALDO CASSONI”; 

 

Devido a Pandemia do Covid-19, parte das vacinas 

destinadas ao atendimento ao público do bairro Jardim 

Nova Santa Lúcia, estão sendo armazenadas na unidade de 

saúde; 

 

Devemos ter o máximo de cuidado com o prazo de 

validade, temperatura dessas vacinas; 
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Ainda que a UBS - Unidade Básica de Saúde “DOUTOR 

GERALDO CASSONI”, também faz atendimentos odontológicos 

e que muitas vezes não podem ser interrompidos; 

 

A energia elétrica que sustenta a UBS - Unidade Básica 

de Saúde “Doutor GERALDO CASSONI”, vem do transformador 

da Praça de Esportes “BENEDICTO STORANI”; 

 

Várias vezes essa rede teve problemas no fornecimento 

da energia para a UBS - Unidade Básica de Saúde “DOUTOR 

GERALDO CASSONI”; 

 

Na UBS - Unidade Básica de Saúde, já existe o postinho 

para a instalação da energia elétrica que vem do Poste 

da CPFL – Companhia Paulista de Força e Luz.   

 

Não se pode correr o risco de perder vacinas, bem como 

ter um atendimento odontológico interrompido por falta 

de energia elétrica, e 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, bem como a Secretaria 

Municipal de Saúde,  fazendo-os sentir a necessidade de 

com a maior brevidade possível, para que seja realizada  

a separação da energia elétrica que alimenta a UBS - 

Unidade Básica de Saúde “DOUTOR GERALDO CASSONI”, 

deixando de receber energia elétrica da Praça de Esportes 

“BENEDICTO STORANI”, e passando a receber energia 

elétrica diretamente da Rede da CPFL,  bem como também 

para que seja providenciado um gerador para aquela UBS. 

 

Tal medida visa se evitar a perca vacinas bem como 

transtornos aos pacientes. 
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Sala de sessões “José Marcus Benvenutto”, em 22 de 

Agosto de 2022. 

 

 

 

 

MILTON CERQUEIRA LEITE-TATU 

VEREADOR  

 


