A IMPORTÂNCIA DA ARBORIZAÇÃO URBANA
Muitos são os benefícios decorrentes de uma arborização urbana adequada. Dentre os
principais, podemos destacar a estabilidade climática, a redução da poluição atmosférica, a
diminuição de despesas com condicionamento térmico, a qualificação ambiental e paisagística
dos imóveis e a aproximação humana com o meio natural contribuindo para o equilíbrio
psicossocial.
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ijuí, no dia 29 de outubro, promoveu um
Seminário sobre o Plano Municipal de Arborização Urbana.
O encontro, que proporcionou interessante debate sobre arborização urbana, contou com as
importantes contribuições do
presidente do Fórum Gaúcho da Arborização, sr. Marco
Aurélio Verdade, do diretor do Plano Diretor de Arborização Urbana da Secretaria de Meio
Ambiente de Porto Alegre, sr. Luiz Antonio Piccoli, e dos técnicos do Departamento de Meio
Ambiente de Santo Ângelo, srs. Jorge Menezes e Luis Pérsigo.
Marco Aurélio Verdade, que anteriormente havia caminhado pelo centro da cidade, teceu
elogios para a beleza e diversidade das árvores da Praça da República, coisa que muitas vezes
deixamos de admirar em virtude de nossas atribulações diárias.
A partir do seminário, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ijuí pretende construir o
plano diretor de arborização urbana, com a participação dos gestores municipais e da
comunidade ijuiense.
Tal iniciativa tem grande relevância, e projeta nossa cidade, principalmente quando sabemos
que, em todo o Estado do Rio Grande do Sul, apenas o município de Porto Alegre possui seu
Plano Diretor de Arborização.
Planejar e manter a arborização urbana parece ser tarefa simples, mas na realidade exige
grande sintonia entre as secretarias envolvidas com o assunto no município e a colaboração
efetiva de toda a sociedade.
A AIPAN, que participará de um dos grupos de trabalho, desde já, informa que deseja receber
(nosso email: secretaria@aipan.org.br) ideias, sugestões e colaborações da comunidade
ijuiense, o que certamente enriquecerá o trabalho a ser realizado.
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