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EXMO. SR. 

ANTÔNIO DE PÁDUA NOGUEIRA BARBOSA 

MD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARATUBA  

 

 

Senhor Presidente, 

 

 

LUIZ ALOISIO DOS SANTOS MORAIS, Vereador do Partido da República – PR, 

com assento neste Legislativo Municipal, vem requerer de V. Exa., após ouvir o Plenário, que 

seja encaminhado ofício a Chefe do Poder Executivo solicitando a viabilização do acesso da 

Escola Maria Júlia até a quadra municipal com iluminação pública e arborização com árvores 

frutíferas projetada em toda sua extensão. 

A construção projetada desta via de acesso entre escola e quadra vai dinamizar de forma 

segura e eficaz o deslocamento dos educandos. 

Além da  arborização urbana atuar diretamente sobre o conforto humano no ambiente por 

meio das características naturais das árvores, proporcionando uma qualidade de vida melhor, as 

árvores plantadas vão trazer benefícios para a população em geral e para a fauna urbana. 

A arborização, que indicamos neste requerimento, atua na melhoria da qualidade de vida 

dentro do ambiente escolar; às árvores ajudam na diminuição dos ruídos nas proximidades do 

ambiente escolar, melhoram a qualidade do ar no consumo do gás carbônico e na produção de 

oxigênio, harmonizam as paisagens urbanas, aumentam a umidade reduzindo as temperaturas, 

fauna e flora urbanas são preservadas; dentre outras. 

Diante disso, surge a importância da arborização no perímetro escolar, para que possamos 

sensibilizar os estudantes no plantio e conservação das áreas verdes e na qualidade ambiental 

dentro da comunidade educacional. 

Sendo assim, na certeza de contar com total apoio, dos pares desta Casa Legislativa, e que 

V. Exa. Presidente da Câmara, tomará as medidas pertinentes ao assunto, conclamo aos demais 

vereadores aprovarem este requerimento.    

N. Termos 

   P. Deferimento 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Aratuba - (CE.), aos 15 (quinze) dias de agosto 

de 2017.            

 

 

 

Luiz Aloisio dos Santos Morais 

Vereador - Requerente  
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