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O Vereador RENATO FERRAZ, no uso de suas
prerrogatlvas parlamontares, etc.;

lndiCa ao Prefeito Municipat ADEMTR MAScHto, as providências que se
fizerem nece.ssária, junto o Diretor do Departamento de Conservação do Município -
Senhor JOSE THIAGO CAMPOS MACHADO, e o Chefe da Seção de Limpeza Pública -
Senhor JOAO MARCHI,, as providências que se fizerem necessárias para que seja
realizada a poda das árvores da Rua Sul, trecho compreendido entre a Rua 08 e Rua 04
no Jardim Europa l.

Embora sejam de fundamental importância na vida de uma cidade, as árvores
podem entrar em conflito com o cotidiano das pessoas, vez que, sem a devida manutenção
(poda) as mesmas acabam ficando com os galhos muito baixos, e até avançando pelas
ruas, colocando em risco a vida das pessoas que, são obrigadas a transitarem pela rua, e
também dos motoristas que, acabam ficando em condiçôes inseguras de dirigibilidade.
Nesse sentido a presente propositura tem por objetivo sugerir que a Administraçáo
Municipâl se atente ao problema e realize a poda das arvores da Rua Sul pois nêste trecho
há residências e fundos de empresas e/ou comércios localizados no Distrito lndustrial I, e
com a copa das arvores grandes a iluminaçáo fica prejudicada causando preocupação e
insegurança, como podemos comprovar com as imagens anexas.

Urge, portanto, que providências seiam tomadas, contribuindo com o aspecto
urbanÍstico da cidade, e também a convivência harmoniosa entre a natureza e a sociedade.

Dai a razáo da presente sugestão estar a merecer a atenÉo da Administração
Municipal.

Sala das SêssÕes Dr. João Amaral Ribeiro,
06 de
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