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PROPOSIÇÃO Nº. 258/2021
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Senhoras Vereadoras,
Senhores Vereadores,

Com a finalidade de conservar e melhorar a qualidade ambiental urbana,
ações de manejo como o plantio, o transplante, a poda ou mesmo o corte total das
árvores são estratégias para a harmonização dinâmica entre os elementos
construídos e os elementos naturais.
Depois do adequado planejamento da arborização urbana, a poda é
considerada um dos principais instrumentos usados ente as formas de manejo do
exemplar de porte arbóreo para compatibilizar a estrutura do vegetal ao convívio
humano urbano.
A poda na arborização urbana na arborização urbana visa basicamente
conferir à árvore uma forma adequada durante o seu desenvolvimento, eliminar
ramos mortos, danificados, doentes ou praguejados; remover partes da árvore que
colocam em risco a segurança das pessoas e retirar partes da árvore que interferem
ou causam danos permanentes às edificações ou aos equipamentos urbanos.
Vale lembrar que o manejo adequado em plantas jovens é capaz de
minimizar interferências mais drásticas para os exemplares arbóreos adultos como:
a poda, o transplante ou corte, devido ao seu desenvolvimento inadequado ou seu
estado fitossanitário prejudicado por danos provocados em sua estrutura ou
metabolismo, tronando-a mais dispendiosa e mais trabalhosa.
Diante do exposto apresento o seguinte requerimento:
REQUEIRO, que após decisão favorável do Plenário, que a Mesa Diretora
da Câmara Municipal de Abaetetuba, envie expediente A Ilustríssima Senhora
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Zenilda Trindade da Costa, Secretária Municipal de Obras e Viação, solicitando a
urgente PODA DE DUAS ÁRVORES, da Rua Padre Luís Varela, entre Avenida D.
Pedro II e Avenida Pedro Rodrigues, uma vez que as mesmas estão causando
escuridão no logradouro mencionado, devido ao excesso de ramos, folhas e galhos,
os quais impedem que os moradores tenham uma visão clara. Que da decisão da
Casa se dê a conhecer aos moradores através dos meios de comunicação de nossa
Cidade.
Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba, “Mário Ferreira Fonseca”,
em 30 de agosto de 2021.

Aluísio Monteiro Corrêa
VEREADOR – PSDB

