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INDICAÇÃO 120/2022 

De 24/10/2022 

AUTOR VEREADOR: MILTON CERQUEIRA LEITE-TATU.   

 

Ementa: Solicita a 

Administração Pública 

Municipal, para que sejam 

realizadas adequações no 

prédio do Pronto Socorro 

Municipal “IZIDORO BÍTIO NETO”, 

no município de Santa Lúcia.  

 

Senhor Presidente, Nobres Vereadores: 

CONSIDERANDO QUE: 

O Pronto Socorro Municipal, passou por uma reforma 

completa recentemente, em 2019, desde agua, esgoto e até 

telhado; 

 

Alguns problemas vêm surgindo e algumas adaptações 

devem ser realizadas para melhor atender a população. 

 

Diante de todo o 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 

com a máxima brevidade do possível, que sejam realizadas 

as seguintes adequações no prédio público, sendo: 

 

a- Providenciar o mais rápido possível, o serviço de 

desentupimento do ralo da sala do Médico; 

b- Colocar o mais breve possível, suportes para bolsa 

de soro nos banheiros; 
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c- Colocar cortinas, o mais breve possível na janela da 

frente do Pronto Socorro; 

 

d- Fazer uma pintura do piso frente ao Pronto Socorro, 

dando uma revigorada e um aspecto de limpeza e 

conservação. 

Tais medidas visam, oferecer uma melhor qualidade no 

atendimento ao público que por ali passam em busca de 

atendimento médico. 

 

Destacamos ainda que na presente legislatura, esse 

vereador que subscreve a presente propositura, 

apresentou nesta Casa de Leis, ao Chefe do Poder Executivo 

Municipal, a INDICAÇÃO sob nº 033/2022 em 11/04/2022, 

sendo que até o momento, não obtivemos êxito em nossa 

proposição, e solicitamos a Vossa Excelência, o 

atendimento o mais rápido do possível da propositura.  

 

 

Sala de sessões “José Marcus Benvenutto”, em 24 de 

Outubro de 2022. 

 

 

 

 

 

MILTON CERQUEIRA LEITE-TATU 

VEREADOR 

 

 


