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SENHOR VICE-PRESIDENTE,

A Vereadora que este subscreve, solicitâ que após dada ciência ao

Plenário, na Í'orma regimental, seJa encaminhâdo ao Executjvo Municipal para que alravés

da Secretaria do Meio Ambiente, seja realizada g!éI§9 de árvores e após, em trâbâlho
coniunto com â Secretâria de Ob trs ê I rrÍ§Dorles seja providenciado o que segue

l) Corte de iárvore localizada na rua Odorico Antônio Soares, próximo à
residência n" l8l.

2) Corte de árvores localizadas junto ao muro do Cemitério Municipal, na

3) Poda de árvores localizadas na lateral do estacionamento do Cemitério
Municipal.

4) Poda de árvores localizadas no l'átio da Prefeitura Níunicipal.
5) Poda do Salso existente na travessa que Jiga a Rua Samuel Souza ao
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I e 2) Os cortes soliÇitados na Rua Odorico Antônio Soares se fazem

necessários devido ao risco de queda das referidas árvores- Dodendo câusar danos matérias

em veículos e residências, assim como colocar em risco a segurança das pessoas no caso de

serem denubadas quando da oconência de ventos fortes. Ressalto tambem já estarem em

contato com a Íede de energia elétrica.

1r A nôd, .lâ< ,rvôres lôcalizadas nê latera! do eslaciolu,mento do Cemiterio

municipal, necessitam d€ poda devido estarem em conlâ1o com a rede de energia elé1rica,

podendo vir a causar transtornos.

4) As árvo.es localizadas no pátio da prefeitura rnunicipal estão em grandes
properÇôes, estas alcançando a rede de !.ansmissão de erergra elelncâ do predio da Câmara
de Vereadores, inclusive passando para o pátio da residência vizinha.

.PEDDqDI PROVIDÍ]NCIA



5) O saiso ioc.riiza,-io rra ira\essa quc liga a RLra Sarrrucl ljouza ao []airro
Dr I-eônidas Calero iPromorar) tcnl seus Íamos pendcnlcs c dcvido ao

seu volume está ocupando paíc da lraycssa c crn dias chuvosos, devido
aos galhos pcsarcm. irupedeln inclusi\e a passagem de pedestres

Em ane\o a estc pcdido scgucm fotos das ár\ores citadas

Saia "Severino Siiveira", da Cânara de Vereadores de l-arras do Sul,
13 dejaneiro de 2021.
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