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INDICAÇÃO N° 066/2021  

DAVID  RODRIGUES MENESES, 
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: 

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 sejam realizados estudos com a 
finalidade de construir um CASA DE APOIO NA CIDADE DE BARRETOS, para que 
seja utilizado por pessoas em tratamento de câncer de nossa cidade. 

Somos sabedores que o Hospital de Amor de Jales, trouxe grandes 
benefícios para toda a nossa região, pois consegue suprir uma grande demanda de 
pacientes, no entanto, sabemos também que tem pacientes que continuam fazendo 
tratamento no Hospital de Amor de Barretos. 

Ressalta-se que as cidades de Urânia/SP e Barretos/SP, distam mais de 
250 quilômetros. 

Estes pacientes após se submeterem a rigorosos tratamentos 
medicamentosos, ainda tem que viajar de Barretos até a nossa cidade (Urânia/SP), 
nesta esteira, entendemos que uma casa para o apoio temporário certamente traria 
grandes benefícios, minimizando a dor e o sofrimento. 

Sugiro ao Sr° Prefeito Municipal estudos com relação a possibilidade legal 
de uma espécie de convênio com outro(s) município(s) circunvizinho(s) que também 
tenham interesse, pois assim os municípios beneficiados dividiriam os custos de 
operacionalização e manutenção (aluguel, água e energia elétrica,  etc).  

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

Câmara Municipal de Urânia (SP), 14 de maio de 2021. 
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