
 

 

Câmara Municipal de Roseira 
 

 

Rua Dom Epaminondas, nº 08 – Centro – Tel.: (0xx) 12.3646-1205 
CEP 12.580-000 – ROSEIRA – Estado de São Paulo 

REQUERIMENTO Nº 108/09 

Considerando que nós vereadores precisamos sempre estar atentos aos trabalhos do 

executivo. 

Considerando que na época das chuvas e ventos, é preciso realizar o corte de árvores que se 

apresentam fragilizadas, após análise pelos órgãos competentes, com a confirmação dos riscos 

apresentados e na ausência de outras alternativas, para que não caiam em cima de nenhuma 

residência.  

Considerando que vivemos um momento de promover o verde em nosso dia a dia como 

forma de combater o aquecimento global e poder respirar um ar puro. 

Considerando que o nome de nossa cidade é muito ligado também a natureza. 

Considerando que o Requerimento nº 008/09, de autoria do nobre vereador José Augusto 

Coelho Pereira, solicita ao Executivo Municipal informações sobre a possibilidade de “se construir 

um viveiro de plantas ou criar um “Programa de Arborização Urbana”, através de parcerias para 

atender a necessidade do plantio de árvores específicas, adequadas ao perímetro urbano”. 

Considerando que se atendido o requerimento acima citado, seria de grande valia se, dentro 

desse viveiro, fosse realizado o cultivo de árvores frutíferas. 

E, pelos considerandos apresentados, requeiro a Mesa, após ouvido o Plenário, que o Senhor 

Prefeito Municipal Sr. Marcos de Oliveira Galvão possa estar verificando a possibilidade de se 

plantar árvores frutíferas no lugar das árvores que forem cortadas, nas condições acima citadas, 

desde que essas novas árvores tenham um porte compatível com o local a ser plantado. Lembrando 

que tal atitude além de preservar nosso meio ambiente ainda irá oferecer a população, as frutas de 

seus pés quando essas árvores estiverem dando frutos. 

Plenário vereador João Caltabiano, 08 de junho de 2009. 
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