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INDICAÇÃO 121/2022 

De 24/10/2022 

AUTOR VEREADOR: MILTON CERQUEIRA LEITE-TATU.   

 

Ementa: Solicita a 

Administração Pública 

Municipal, a instalação de um 

toldo na porta da Biblioteca 

Municipal “IRACEMA BORGES 

HOPPNER” de Santa Lúcia 

Senhor Presidente e Nobres Vereadores: 

CONSIDERANDO QUE: 

A biblioteca Pública Municipal “IRACEMA BORGES 

HOPPNER” fora construída e inaugurada em dezembro de 

1.998; 

De lá para cá somente pinturas foram realizadas no 

prédio público municipal;  

Na porta de entrada da biblioteca não existe toldo 

para proteger das chuvas, bem como do sol; 

Com as chuvas constantes e não tendo proteção alguma, 

as aguas invadem o prédio, causando transtornos tanto 

para os funcionários que ali trabalham, quanto para os 

munícipes e estudantes que ali frequentam. 

Diante do exposto, MILTON CERQUEIRA LEITE-TATU, 

vereador, investido em suas atribuições conferidas por 

Lei, INDICA Oficializar ao CHEFE DO PODER EXECUTIVO 

MUNICIPAL, bem como a Secretaria Municipal de Educação, 

Esporte e Cultura, Senhora MARINA CARLA OZIAS, para que 
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viabilize o mais breve possível a instalação de um toldo 

na porta da biblioteca municipal “IRACEMA BORGES HOPPNER” 

de Santa Lúcia. 

Tal medida visa se evitar constrangimentos aos 

funcionários e usuários e até mesmo danos nos livros e 

equipamentos. 

Destacamos ainda que na presente legislatura, esse 

vereador que subscreve a presente propositura, 

apresentou nesta Casa de Leis, ao Chefe do Poder Executivo 

Municipal, as INDICAÇÕES sob nº 179/2021 em 13/12/2021 

e sob nº 053/2022 em 25/04/2022, 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 

 

 


