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INDICAÇÃO 073/2021 

De 26/04/2021 

AUTORES VEREADORES: MARIO SILVA e ISRAEL AUGUSTO DE 

OLIVEIRA.  

Ementa: Solicita a Administração Pública Municipal, 

a realização de plantio de arvores frutíferas de diversas 

variedades, próximo à área localizada na Rua Alfredo 

Trentim e José Fernando Fragalá, entre as vias públicas 

e a Rodovia SP 257 “DEPUTADO ALDO LUPO”.  

Senhor Presidente e Nobres Vereadores: 

MARIO SILVA e ISRAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA, vereadores, 

investidos em suas atribuições conferidas por Lei, 

INDICÃO Oficializar ao CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNI-

CIPAL, fazendo-o sentir a necessidade da realização de 

plantio de arvores frutíferas de diversas variedades, 

próximo à área localizada na Rua Alfredo Trentim e José 

Fernando Fragalá, entre as vias públicas e a Rodovia SP 

257 “DEPUTADO ALDO LUPO”. INDICAMOS ainda que o plantio 

de arvores frutíferas sejam estendidas em outras áreas 

de propriedade do município de Santa Lúcia, que estão 

ociosas, como praças públicas e em escolas municipais.    

Tal medida se faz necessária visando contribuir com 

a preservação e minimização e desaparecimento de espécies 

da nossa fauna que se alimentam de frutas e vem sendo 

dizimados pelo desmatamento e pela desordem urbana. O 

plantio de arvores frutíferas na área irá oferecer a 

população um local mais aprazível, podendo oferecer 

momentos de lazer e descanso debaixo de uma boa sombra 

e possibilitando ainda a degustação de frutos, além de 

estimular o plantio de mais arvores frutíferas em suas 

residências.        
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Sala de sessões “José Marcus Benvenutto”, em 26 de 

Abril de 2021.  

 

 

 

 

 

MARIO SILVA   ISRAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA 

VEREADOR VEREADOR 

 


