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ASSUNTO: arborização com jardinagem e plantas exóticas das espécies lpê e 
palmeiras, ás margens da BR 101 , no perímetro urbano de !tabela 

O Vereador que subscreve a presente, considerando a importância das várias 
reivindicações que receberam de diversos setores da população de ltabela, na forma 
regimental INDICA à Mesa que, após ouvido o Plenário, seja oficiado o Chefe do 
Poder Executivo Municipal no sentido de determinar ao órgão competente da 
Prefeitura Municipal providências para arborização com jardinagem e plantas 
exóticas das espécie lpê e palmeiras, ás margens da BR 101, no perímetro 
urbano de !tabela 

JUSTIFICATIVA 

Nossa proposição tem por objetivo tornar a cidade ainda mais bonita e propiciar 
um aspecto mais convidativo, implantar um projeto de arborização e jardinagem, com 
plantas exóticas nas margens da BR 101 de !tabela. 

As iniciativas propostas vão permitir uma nova v1sao de paisagem e 
modernização nas concepções de jardinagem e arborização da cidade no trecho da 
Rodovia Federal BR 101 principal de ltabela, no perímetro urbano que divide a Cidade 
de !tabela. 

O Poder Executivo, através da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, em 
parceria com órgãos governamentais e iniciativa privada poderá buscar o apoio 
necessário ao atendimento dos termos da presente. 

Sala das Sessões Maria José Santana de Oliveira, ltabela-Ba, 25 de abril de 2022 
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