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INDICAÇÃO Nº. 027/2011

Considerando que é dever do Vereador indicar providências em favor do bem estar da 

população, na qual está inserida a poda e o sacrifício de arvores, quando se fizer necessário, a 

partir do laudo de um engenheiro agrônomo. 

Considerando, a preocupação de um dos moradores, da Rua Roque Vieira da Silva, 

residente, em frente à Escola Estadual André Broca, com a segurança, de inúmeras crianças e 

jovens  estudantes,  que  transitam  e  permanecem  momentaneamente,  naquela  via  pública, 

aguardando o transporte escolar, debaixo de árvores ali plantadas.   

Considerando que,  é de responsabilidade  do Poder Público Municipal,  zelar  pelas 

condições de segurança das árvores, plantadas nas vias públicas.

Considerando  que,  simultaneamente  aos  aspectos  paisagísticos,  também  deve  ser 

considerado os aspectos de segurança, das árvores plantadas nas vias públicas, para a integridade 

física e a vida das pessoas e do patrimônio.

Considerando que, conforme informação do morador, já foi solicitada providência, 

em relação a uma das árvores plantadas, na Rua Roque Vieira da Silva, que certamente, poderá 

ser estendida para outras árvores existentes naquela via pública.

Pelas considerações mencionadas,  indico ao ILMO SR César Augusto de Oliveira 

Galvão, MD Diretor da Secretaria de Serviços Municipais de Roseira, providência, a partir da 

orientação  do  engenheiro  agrônomo  do  quadro  de  funcionários  da  Prefeitura  Municipal  de 

Roseira, a poda das árvores existentes na Rua Roque Vieira da Silva, conciliando paisagismo com 

segurança.

Que se dê conhecimento  ao ILMO SR Fisioterapeuta Altair,  a ILMA SRA Profª. 

Tânia, ao ILMO SR Diretor da Escola Estadual André Broca, ao ILMO SR Diretor de Jornalismo 

da Rádio Aparecida e ao ILMO SR Diretor do Jornal “O Aparecida”.  

Plenário Vereador João Caltabiano, 25 de Abril de 2011.

Vereador Edson Chagas Rodrigues
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