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INDICAÇÃO Nº 010/2020 

 

Exmo. Senhor Presidente, 

Senhores (as) Vereadores (as) 

 

 

MARIA DO SOCORRO DE CARVALHO, vereadora com assento nesta Casa de 

Leis, vem mui respeitosamente, nos termos do artigo 87 do Regimento Interno desta casa 

Legislativa indicar ao Exmo. Prefeito de São José do Divino, Sr. Francisco de Assis Carvalho 

Cerqueira, que seja efetuada a poda das árvores localizadas no cemitério Recanto da Saudade no 

município de São José do Divino. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Nobres vereadores, propomos a presente indicação com o intuito de que o prefeito 

Assis Carvalho providencie a poda das árvores do cemitério Recanto da saudade. Em visita ao local 

comprovamos que o manejo da arborização se mostra ineficiente, tendo em vista a grande 

quantidade de folhas que caem, contribuindo para o aumento da sujeira no local, além de galhos 

desproporcionais que comprometem a estética local.  

Nesse ponto, a lei municipal 229/2020 que institui o Programa de Arborização 

Urbana do Município de São José do Divino, estabelece em seu art. 6º, II que a arborização deverá 

atender critérios de sustentabilidade, criando melhorias climáticas para a área urbana, melhorando o 

conforto ambiental. Percebe-se que a intenção do legislador municipal vai de encontro também à 

“estética” ambiental proporcionada pela arborização. 

Portanto, considerando o disposto na lei municipal bem como os benefícios da poda, 

onde cito: controle do tamanho, formato e aparência das plantas, bem como a importância da 

limpeza e estética do Cemitério Municipal, local de visitação pública e de notória importância 

cultural e espiritual, solicitamos apreço do Sr. Prefeito ao pleito aqui exposto. 

 

 

PLENÁRIO PREFEITO CHICO SAMPAIO, 

 

São José do Divino – PI, em 27 de abril de 2020. 

 

Maria do Socorro de Carvalho 

Vereadora – PSB 


