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INDICAÇÃO N°011/2021 

KATIA CRISTINA SIEBRA, Vereadora da 
Câmara Municipal de Urânia, Estado de 
São Paulo,  etc.,  no uso de suas 
atribuições legais, apresenta a esta 
Augusta Casa de Leis, a seguinte 
Indicação: 

Senhora Presidente, 

Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Márcio Arjol 
Domingues, para que sejam tomadas todas as providências necessárias, junto ao setor 
competente da Prefeitura Municipal, para que seja realizada a melhoria do trecho da Estrada 
Municipal Urânia/Jales, que vai da saída da cidade até as proximidades do renomado 
Turismo Rural dos Morangos. 0 inicio da estrada conta problemas relacionados tanto com o 
acúmulo de lixo quanto, principalmente com cascalhos pontiagudos e com tamanhos acima 
do normal em determinados pontos da estrada. Diante disso: 

Considera-se que, há diversas reclamações de moradores, tanto 
daquela área quanto de visitantes que transitam com seus veículos do trecho urbano até as 
proximidades da propriedade rural citada, relatando que o tipo de cascalho presente no local 
está acarretando furos e danificando os pneus dos veículos que, na maioria das vezes ficam 
pela estrada, tornando assim os cascalhos ineficientes para o seu devido fim; 

Considera-se que, alguns moradores que utilizam a estrada, muitas 
vezes preferem o comércio da cidade de Jales, ou seja, até mudam a sua rota devido ao 
caminho cheio de cascalhos inadequados; 

Considera-se que, esse trecho da cidade recebe turistas de São 
Paulo, Campinas, Americana, São José do Rio Preto, Santa Fé do Sul e de diversas cidades 
da nossa região, e que o número estimando é em torno de 20 mil a 25 mil visitantes por ano; 

Considera-se que, devemos valorizar a imagem da nossa cidade para 
que possamos continuar mantendo e futuramente promover ainda mais o nosso turismo 
regional, visto que é de grande valia para o interior paulista e se torou um ramo 
profissionalizado; 

Diante das tais considerações descritas acima e da atual situação do 
local, e na certeza das providências urgentes do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, 
antecipadamente agradecemos. 

Câmara Municipal de Urânia (SP), 10 de fevereiro de 2021. 
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