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INDICAÇÃO N° 026/2021 
RODRIGO LUIZ DE OLIVEIRA MOTA, 
Vereador 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 aplicada a licença maternidade para 
as funcionárias públicas municipais por 180 dias, tendo em vista a Lei 11.770/2008, a 
qual teve sua regulamentação no final de dezembro de 2009 por meio do Decreto 
7.052 de 23 de dezembro de 2009, produzindo seus efeitos a partir de 10  de janeiro de 
2010. 

A previsão da licença maternidade ultrapassa a esfera legal, com 
viés principio lógico, para que haja o convívio familiar, um meio de proteção à mulher 
trabalhadora que, por motivos biológicos, necessita de descanso, com o objetivo de se 
recuperar do desgaste físico e mental provocados pela gravidez e parto, além do 
convívio integral com o filho durante os primeiros meses de vida, constituindo-se como 
uma proteção à maternidade e possibilitando o cuidado e apoio do filho no estágio 
inicial de sua vida ou no de sua vida em um novo lar, como no caso da adoção. 

Na certeza das providências urgentes do Excelentíssimo Senhor 
Prefeito Municipal, antecipadamente agradeço. 

Câmara Municipal de Urânia (SP), 26 de fevereiro de 2021. 
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