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AO EXMO. SENHOR HELTON RODRIGO PRANDO. DD. PRESIDENTE DA
CÂUNNN MUNICIPAL DE ANDRADINA, SP

AFROVADO P'

MIDADE

S.l¡

Requerimento
Requerente: RODARTE SILVA DOS ANJOS
Req uerido: Prefeito Municipal
Assunto: Convenio Moledo
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REûUffiI¡ffÉXTO
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No

P.?il.(t.... ..Q.(.t.ÇJ.

JUSTIFICATIVA

Senhor secretário, este vereador vem sendo procurado por
diversos moradores dos Projetos de Assentamento, Timboré, Belo Monte,
Arizona e Josué de Castro, cobrando a execuçäo dos trabalhos de moledamento
nos pontos críticos dentro dos referidos assentamentos,

Os moradores questionam sobre a interrupção dos trabalhos de
recuperação das estradas rurais, uma vez que, apenas o P.A Timboré teve suas

obras realizadas, que visa dar melhor condiçöes de trafego aos moradores, e
também, outras pessoas que circulam pelos assentamentos.

lmportante ressaltar que

a näo realização

nos trabalhos de

conservaçäo das estadas rurais acaba que gerando grande prejuízo para os
beneficiados, uma vez que os produtores dependem exclusivamente dessas
vias, para o escoamento da produçäo agrícola e leiteira, e também o acesso de
outras políticas publica, (ônibus escolar, atendimento médico, entre outros)
Segundo consta, esse moledo será adquirido através de Convênio
no 82417512015

Nacional

de

- Processo

no 54190.00430712014-22, celebrado

Colonizaçäo

e

Reforma Agrária

Superintendência Regional de Säo Paulo

-

com o lnstituto

INCRA, através

- SR (08) e Prefeitura

da sua

Municipal de

Andradina.
Do exposto, o VEREADOR RODARTE DOS ANJOS lNDlCA, com

fundamento no arts. 141

e 159 do Regimento
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Prefeito Municipal de Andradina e a Secretária de Obras, sugerindo determinar,

junto ao seu Departamento competente, providências que se

fizerem

necessárias para INFORMAR a este vereador o seguinte.

- Já foi realizado o Projeto de Continuidade na Execuçäo das
Obras?

-

Seria possível disponibilizar uma cópia do Projeto

Execuçäo?
- Qual a previsão para o inicio das obras?

Sala das SessÕes
Ver. Manoel Teixeira de Freitas

Andradina, SP, 01 de fevereiro de 2021
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