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REQUERIMENTO Nº 098/2015
“Arborização e Jardinagem nas entradas dos seguintes Bairros: Veloso, Pedro Leme, Nova
Era e Barretinho.”

O vereador é um importante agente político do município, pois deve representar os
interesses legítimos do povo, fazendo a mediação entre as suas necessidades e o poder executivo.
Também têm a competência de apresentar sugestões para distintos assuntos, sempre visando à
qualidade de vida dos munícipes. Assim sendo, requeiro à Mesa, após ouvir o Plenário, que o
Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Roseira, Jonas Polydoro, informe qual a possibilidade de
providenciar junto ao DSM, a realização de Arborização e Jardinagem nas entradas dos seguintes
Bairros: Veloso, Pedro Leme, Nova Era e Barretinho?
Que deste se dê conhecimento ao Senhor Vice-Prefeito, Altamiro Mendes de Andrade
Filho e aos moradores dos referidos bairros.

Justificativa

Esta é uma medida importante para a cidade em geral e para os referidos bairros em
particular, pois as áreas verdes são de vital importância para o meio ambiente em uma cidade. A
arborização e jardinagem das vias é um recurso que auxilia na melhoria da qualidade de vida,
pois influencia na saúde física e mental dos indivíduos. Com o plantio de árvores urbanas e a
jardinagem, a qualidade do ar melhora, há diminuição dos níveis de poluição, além, é claro, de
embelezar a cidade e servir de cartão postal para quem passa pela referida rodovia.
Os referidos bairros estão em contato direto com a rodovia SP 62 que, neste momento
passa por reforma e melhorias, assim sendo, o fluxo de veículos deverá aumentar. Portanto, tal
medida ajudará a melhorar a qualidade do ar e a conter o aumento do calor provocado pela
poluição. Além disso, os bairros contarão com um significativo aumento da qualidade de vida.
Os moradores dos referidos bairros poderão contar com um cenário natural que ajudará a trazer
mais equilíbrio e harmonia para o corre-corre do cotidiano.
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Os romeiros que passam pela referida rodovia com destino a cidade de Aparecida terão,
sem dúvida, belos locais de parada e repouso.
Pelas razões mencionadas, acredito na relevância do requerimento.

Plenário vereador João Caltabiano, 17 de agosto de 2015.
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Autor do Requerimento

