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INDICAÇÃO 104/2021 

De 14/06/2021 

AUTOR VEREADOR: GUILHERME.  

Ementa: Solicita a Administração Pública Municipal, 

para que seja realizado serviços de poda de arvores 

existentes ao longo da Avenida Hermínio Polgeluppe.      

Senhor Presidente e Nobres Vereadores: 

GUILHERME, vereador, investido em suas atribuições 

conferidas por Lei, INDICA Oficializar ao CHEFE DO PODER 

EXECUTIVO MUNICIPAL e a Senhora IOLE SABINO, Engenheira 

Agrônoma do Município, fazendo-os sentir a necessidade 

com a máxima urgência do possível, para que seja realizado 

serviços de poda de arvores existentes longo da Avenida 

Hermínio Pongeluppe.  

Tais medidas se fazem necessárias, pois este vereador 

foi procurado por moradores da citada via pública re-

clamando que devido as arvores estarem muito grande, 

visando melhorar a iluminação pública a noite, e com isso 

trazer mais segurança e melhorar o aspecto visual e 

urbanístico da citada via pública, atendendo assim 

reinvindicações dos moradores. 

INDICA ainda que a Administração Pública Municipal, 

realize com a máxima urgência possível uma revisão geral 

em todas as arvores nas via públicas do nosso município, 

atendendo assim uma serie de Indicações apresentadas 

neste ano de 2021, por nossos pares, pois os mesmos também 

foram procurados por moradores cobrando pela realização 

dos serviços por parte da Administração Pública Muni-
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cipal, sendo que muitas arvores estão com suas estruturas 

totalmente comprometida devido à presença de cupins, com 

risco de quedas a qualquer momento, e em outros casos cuja 

proximidade com os fios de alta tensão, provoca o risco 

de curto-circuito, carecendo assim ação de poda.      

Sala de sessões “José Marcus Benvenutto”, em 14 de 

Junho de 2021. 
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