
 
     REQUERIMENTO Nº 01 
 
Senhor Presidente; 
Senhores Vereadores: 
 
Requeiro à Mesa Diretora, na forma Regimental, que depois de ouvido o Plenário, seja encaminhado 
ao Prefeito do Município, e Secretário da Pasta, Requerimento com o teor seguinte: 
 
1 – ARBORIZAÇÃO ORNAMENTAL URBANA. 

1.1 – DEFINIÇÃO DE USO: 
Enquanto não se define o uso do solo urbano (Lei disciplinadora do uso do solo), que na 
área urbana, seja feito um planejamento de arborização ornamental, com a utilização de 
árvores que possam servir de sombreamento e ornamentação, nas ruas cujas calçadas 
sejam largas, ou que, o calçamento tenha largura suficiente para a implantação do Projeto; 

1.2  - Definir as árvores que poderão formar “Temas de Ruas”; ou que possam caracterizar as 
ruas, plantando nelas espécies conhecidas popularmente como: Eucalipto Australiano; 
Cerejeira; Cabeleira de velho; Jacarandá mimoso; Manacá da serra; Ipê (cores várias); 
Quercus rubra; e especialmente, Árvore do fogo Illawarra; Ácer palmatum; Bauínia de 
hong kong; Pata de vaca; Oiti; Escova de garrafa; Cambuci; Chuva de ouro; Sombreiro; 
Jangada do campo; Cornos; Murta de cheiro; Eritrina; Eritrina candelabro; Alfeneiro; 
Magnólia; Pitangueira; Árvore da china; Rosedá e tantas outras, apropriadas para o plantio 
em calçadas. 
     

 
JUSTIFICATIVA: 
  Nos dias atuais, com o aumento da temperatura, e com o objetivo de tornar o ambiente 
público, melhor e mais humano, é necessário que os gestores de visão, possam desenvolver projetos 
no sentido de melhorar a vida de seus munícipes. Assim como é importante o desenvolvimento de 
projetos na área econômica, também é importante preparar o ambiente urbano para torná-lo agradável 
e diferenciar do normal; do comum. Sugiro que esse requerimento seja implantado, e faça parte de 
um Programa permanente de arborização urbana, uma vez, que não é possível a implantação em 
período curto, o que deve ter uma continuidade sempre com objetividade. Que essa implantação seja 
iniciada, com a manutenção, caso não haja programação específica, e incluída nos orçamentos 
seguintes.  
 
Câmara Municipal de Calçado, em, 18 de março de 2019 
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Vereadora 


