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INDICAÇÃO N° 070/2021  

DAVID  RODRIGUES MENESES, 
Vereador da  Camara  Municipal de  Urania,  
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 seja feito gestão junto a Companhia de Energia Elétrica que 
atende este municipio, tendo em vista que esta que o Poder Executivo Municipal e 
tal companhia são partes contratuais, solicitando o que segue: 

(i) Instalação de um poste de energia no final da Travessa 
Pindorama, próximo a linha de trem, pois segundo moradores 
locais, referido local, tem sido utilizado para o uso de 
entorpecentes e outras irregularidades, visando trazer mais 
comodidade e segurança;  

(ii) Reparo da iluminação de alguns postes de luzes existentes na 
via conhecida por Transchico. Após reclamações de alguns 
munícipes, em fiscalização ao referido local este subscritor 
notou que existem alguns postes com a iluminação não 
funcionando. Referida via tem grande trânsito, pois é 
diuturnamente utilizada por pedestres, ciclistas e veículos, pois 
como é do conhecimento de todos, é via de acesso a Empresa  
Alpha  e também muito utilizada para pessoas fazerem 
atividades físicas,  etc.  Assim merece uma atenção especial do 
Poder Público, visando trazer mais comodidade e segurança. 

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

Camara Municipal de Ut'Apia SP), 14 de maio de 2021. 



JOSE  AMAURI PINHEIRO DA SILVA 
/6, 

KATIA CRISTINA SIEBRA 

AES GREGIO 
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Assinam a presente indicação os Vereadores:  

MARCIA FATIMA ALVES DA SILVA 

MAI4COS—JOSÉVITURI 
hc-W C.2 CVO 
MARIA  RIBEIRO  1.10E 

ANTO O SIMAO  JUNIOR 	 RODRIGO LUIZ DE OLIVEIRA MOTA 

APHaVADO 
Ao Sr. Prefeito Municipal para 

AS PROVIDÊNCIAS 

Em 

.Lri.Q.0.. 
PRESIDE NE 

Maria Ribeiro de Novaes  Corgi°  
Presidente 
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