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INDICAÇÃO N° 050/2022  

Camara Municipal de Urânia/SP, 02 de  setembro  de 2022.  

DAVID RODR  
Vereador 

cação os Vereadores:  Assinam 

ctu  
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A RI EIRO W NO E  EGIO 
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DAVID  RODRIGUES MENESES, Vereador da  Camara  Municipal de Urenia, no uso de suas atribuições legais, apresenta a 
esta Augusta Casa de Leis, a seguinte Indicação: 

Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, para que sejam tomadas todas as providências necessárias, junto ao 

setor competente da Prefeitura Municipal, para que seja intensificado o procedimento de regagem com caminhão pipa 

(água) na estrada de terra que leva ao Morangos Urânia - Turismo Rural, especialmente nos finais de semana durante a 

temporada do turismo rural, uma vez que moradores das imediações (zona urbana) tem reclamado da grande quantidade 

de poeira produzida pelos veículos que transitam pelo local. 

Aproveito o ensejo e reitero os termos da Indicação 123/2021 (cópia anexa), em que solicito a pavimentação 

asfáltica no prolongamento da Avenida Presidente  Kennedy,  sentido ao bairro rural Córrego do Cascavel, onde margeia os 

loteamentos MNEMOSINE e MONTE VERDE. 

Na certeza das providências urgentes do Poder Executivo, antecipadamente agradece.  
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Maria Ribeiro de Novaes Gregio 
Presidente 

RG 21.859.985-7 
CPF 102.832.658-09 
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antecipadamente agradecemos. 
• 

Câmara Municipal de Urânia/SP, 17 de seWnbro de 2021. 

DAVI RODRIGUES ME-NESES, 
ereador 
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INDICAÇÃO N° 123/2021  

DAVID  RODRIGUES MENESES, Vereador da Câmara Municipal de Urânia/SP, no 
uso de suas atribuições legais, apresenta a esta Augusta Casa de Leis, a seguinte 
Indicação: 

Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, junto ao setor competente, para 
que seja realizada a pavimentação asfáltica do trecho no prolongamento da Avenida 
Presidente  Kennedy,  sentido ao bairro rural Córrego do Cascavel, onde margeia os 
loteamentos MNEMOSINE e MONTE VERDE. 

A inauguração dos loteamentos MNEMOSINE e MONTE VERDE, com a 
consequente construção de diversas casas nas imediações têm aumentado em grande 
escala o fluxo de pessoas no local, assim cabe ao Poder Público acompanhar estas 
evoluções com políticas públicas que visam dar mais conforto e comodidade à população. 

Moradores das imediações tem sofrido com a falta de asfaltamento no local, em 
decorrência dos efeitos deletérios da imensa poeira que os afligem. 

Referida localidade é o principal acesso de turistas ao Morangos Urãnia (Turismo 
Rural), e o asfaltamento deste trecho, além de maior comodidade, trará uma melhor visão 
de nossa cidade, ajudando o desenvolvimento desta modalidade econômica que tem 
crescido e gerado renda para o nosso município. 

Na certeza das providências urgente 	Excelentíssimo Senhor Prefeito, 

Assinam a •resente Indicação os Vereadores:  
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