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0 Vereador LEANDRO MESQUITA MAGOGA, no uso
de suas prerrogativas parlamentares, etc.;

Indica ao Excelentissimo Senhor Prefeito ARMANDO ROSSAFA
GARCIA, as providencias que se fizerem necessarias, junto ao Secretario Municipal
de Agricultura - JEFERSON DE OLIVEIRA MENDON£A, no sentido de realizar o
plantio das arvores cortadas na Prafa Salles Filho, bem como campanha publicitaria
para divulgate do ato.

JUSTIFICATIVA:

A arborizagao exerce papel de vital importancia para a qualidade de vida nos centros
urbanos. Por suas multiplas funfoes, a arvore urbana atua diretamente sobre o microclima, a
qualidade do ar, o rn'vel de ruidos, a paisagem, alem de constituir refugio indispensavel a
fauna remanescente nas cidades.

Recentemente a Administrate Municipal realizou o corte das arvores na Pra?a
Salles Filho, para a construÿao da concha acustica, onde de acordo com o projeto a
respectiva area ao qual estavam as arvores sera coberta para a construÿao do novo ponto de
taxi. Ocorre que o corte das arvores causou uma certa revolta nos moradores, visto que
muitos ainda nao tern conhecimento do projeto que set construido na praga, projeto esse
que beneficiara tanto a populagao como os turistas nas diversas atividades culturais que sao
realizadas durante o ano no local.

Ante o exposto a presente propositura sugere o plantio de novas arvores na pra?a ou
em outra area do municipio, como forma de preservar o meio ambiente, contribuindo assim
com a sustentabilidade do planeta. Sugere-se ainda que tal medida seja realizada atraves de
cerimonia e noticiada em todos os meios de comunica?ao do municipio, como radios e
jornais, para que a populate tome conhecimento e crie o espirito de preservafao do meio
ambiente, e que principalmente a Administrate Municipal apoie e incentive a pratica de
que cada arvore derrubada a mesma devera ser reposta.

Vale ressaltar ainda que o municipio de Santa Fe do Sul ha anos e detentora do Selo
Municipio Verde Azul, programa esse que tern proposito de medir e apoiar a eficiencia da
gestao ambiental, recebendo inclusive titulos neste programa.

Dai a razao da presente proposjtum estar a merecer a aten?ao da Administrate
Municipal.
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