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INDICAÇÃO N° 137/2021 

MTIA CRISTINA SIEBRA, Vereadora 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 colocada 
placa de identificação com o nome na Estrada Rural  URN  155 - Francisco Fação, no limite com a Rodovia 
Euclides da Cunha. Na referida estrada, temos uma propriedade rural que está iniciando a atividade de turismo 
rural. Com  essa identificação, será possível os turistas localizarem a referida propriedade com mais facilidade. 

Com a implantação do Programa de Rotas Rurais, desenvolvido pela Policia Militar do Estado de São 
Paulo, a identificação das estradas rurais e o bairro, proporcionarão uma ação mais rápida e precisa em casos 
de ocorrências. Por isso, indico que sejam colocadas placas em todas as estradas rurais do município de Urânia. 
As placas com o nome das estradas, incluindo a informação com o nome do bairro, podem ser colocadas no 
inicio e no final de cada estrada rural, o que facilitará reconhecer as divisas dos bairros rurais de nosso 
municipio. 

Na certeza das providências urgentes do Excelentíssimo Senhor Prefeito, antecipadamente 
agradecemos. 	 A.PROVADO 
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Câmara Municipal de Urânia/SP, 10 de novembro de 2021. 
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