INDICAÇÃO Nº 211/2021
AUTOR: VEREADOR LUÍS GUSTAVO GONÇALVES NEIRA.
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE APARECIDA DO TABOADO – MS.
O Vereador infra-assinado, de conformidade
com as normas regimentais em vigor, INDICA à Mesa Diretora da Câmara
Municipal, que encaminhe expediente ao Excelentíssimo Senhor José Natan de
Paula Dias, Prefeito Municipal, com cópia ao senhor Juscemir Rodrigues
Leonel, Secretário Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Apoio Viário,
solicitando que seja feito um levantamento de todas as árvores que estão secas,
para que sejam extraídas e, que fique acordado com o proprietário do imóvel
a restauração da calçada ou o plantio de nova muda no local.
JUSTIFICATIVA
Somos sabedores da importância do plantio de
árvores em toda a cidade, o que contribui para a purificação e umidade do ar. Ruas
arborizadas oferecem vários benefícios, a exemplo da sombra, além de deixar a
cidade mais bonita. Vários municípios em todo o país desenvolvem o projeto
cidade mais verde, com o plantio e distribuição de mudas para os moradores
plantarem e ainda oferece acompanhamento de técnicos para as devidas
orientações.
Plantar árvores é uma tarefa fácil, ainda mais
com o auxílio de projetos gratuitos. Como já dissemos, esta é uma das alternativas
de contribuir para o aumento do número de árvore no mundo, começando pelas
cidades. Ocorre que muitas árvores estão secas e precisam ser extraídas, para que
uma nova muda seja cultivada no local.
Entendendo que muitos não têm condições de
fazer a retirada dessas árvores que estão secas. Assim, estou solicitando de Vossa
Excelência que, através do departamento de obras públicas, seja feito um
levantamento de todas as árvores que estão secas, e que as mesmas sejam retiradas
pela administração municipal, e que seja acordado com o proprietário do imóvel
para que seja feita a restauração da calçada, podendo ainda optar por cultivar outra
árvore no mesmo local. Espero que este pedido seja atendido, cujo serviço
oferecerá mais cuidado e beleza para toda a cidade.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Aparecida do Taboado - MS, 16 de agosto de 2021.
LUÍS GUSTAVO GONÇALVES NEIRA
VEREADOR

