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REQUERIMENTO Nº.  099/2014 

“Poda de árvores na Avenida do Imperador no Residencial Pasin” 

 

O vereador é um importante agente político do município, pois representa a defesa da 

cidadania de todos os munícipes. Como legítimo representante político dos citadinos tem as 

seguintes funções: legislar, fiscalizar, representar os interesses da sociedade local e assessorar 

o poder executivo. Assim sendo, requeiro à Mesa, após ouvir o Plenário, informação da EDP 

Bandeirante sobre qual a possibilidade de realizar poda de árvores na Avenida do Imperador 

no Residencial Pasin? 

Que deste se dê conhecimento ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Roseira, Jonas 

Polydoro. 

Justificativa 

 

Em visita ao referido local, pude perceber que as belas árvores centenárias do 

caminho que dá acesso a Faculdade de Roseira precisam ser podadas para melhor garantir a 

eficiência da iluminação e da segurança para os moradores do Residencial Pasin e para os 

estudantes e funcionários da FARO. 

A arborização é um componente de grande importância na paisagem urbana, pois 

além da função paisagística, também exerce funções muito significativas, tais como: proteção 

contra a ação dos ventos, diminuição da poluição sonora, sombreamento, ambientação à 

permanência dos pássaros, absorção de poeiras e, enfim, contribui para a melhoria da saúde 

física e mental da população.  

A poda das árvores do espaço urbano é algo fundamental para a saúde das mesmas e, 

neste caso, para melhorar a eficiência da iluminação pública. Entretanto, quero ressaltar, que 

as árvores centenárias precisam de muito carinho, respeito e cuidado. Portanto, sublinho a 

necessidade da poda com todo zelo, pois a preservação do meio ambiente e da história são 

dois elementos fundamentais para a identidade de um povo. 

Ao aguardo de atendimento, meus agradecimentos. 

   Plenário vereador João Caltabiano, 20 de outubro de 2014. 
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