ESTADO DA PARAÍBA

CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA
“CASA DE MANOEL DA SILVA”

18ª. LEGISLATURA
REQUERIMENTO Nº. 62/2017
AUTOR(A): NELMA CARNEIRO CAVALCANTE
ASSUNTO: Solicita inserir nas plantas que embelezam a nossa cidade, tanto no
Calçadão João Cardoso, como também nos demais canteiros que utilizam as
plantas como sombreiros e como forma de arborizar a nossa cidade: Ipês de
várias cores e Flamboyant.

Sr. Presidente:
Requeiro a V. Exa. na forma regimental após ouvido o
plenário discutido e aprovado, que seja formulado apelo ao chefe do Poder
Executivo Municipal, Sr. João Francisco Batista de Albuquerque, no sentido do
mesmo providenciar junto a Secretaria competente, no que diz respeito a inserir o
plantio de Ipês de várias cores, como também Flamboyant nas plantas que são
utilizadas como forma de embelezar a nossa cidade, e também no sentido de servir
como sombreiros tanto no calçadão João Cardoso e canteiros existentes em nossa
cidade.
Justificativa:
Observamos a necessidade de plantarmos árvores para que
possamos ter uma melhor Qualidade de Vida, a natureza ultimamente está sendo
agredida e devastada, juntando-se a isto necessitamos de uma cidade bonita de
forma organizada e de bom gosto.
Não basta arborizar de qualquer maneira, temos também que ter um
Bom Gosto e Harmonia. Gostaríamos e muito que a Secretaria competente
estudasse a possibilidade de inserir nas plantas que são utilizadas como
sombreiros ou pela beleza as seguintes plantas: Ipês de várias cores e
Flamboyant, pois as mesmas embelezam a nossa cidade como também iremos ter
uma Melhor Qualidade de Vida.
A natureza agradece e nós também.
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Peço apoio dos nobres Edís e que o gestor se sensibilize
executando através da Secretaria competente.

Sala das Sessões em 20 de setembro de 2017

___________________________________________
Nelma Carneiro Cavalcante
Vereadora
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