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AO EXMO. SENHOR HELTON RODRIGO PRANDO - DD. PRESIDENTE DA
CÂ¡VIRna MUNICIPAL DE ANDRADINA, SP
REQUERIMENTO

AFRüTf¿fi,n.S

Requerente: Rodarte Silva dos Anjos
Req uerido: Prefeito Municipal
Assunto: lnstalaçäo de Viveiro de Mudas
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que, em nosso municlpio

se

encontra

aproximadamente 500 propriedades rurais de pequeno, médio e grande porte;

CONSIDERANDO que, dentre essas propriedades, principalmente
nos Projeto de Arizona, Belo Monte, Josué de Castro, Primavera e Timboré, a
produçäo de frutas, verduras, legumes e hortaliças é bem intensa, haja vista que
diversos produtores participam das feiras livres de nosso município, e municípios

visinhos, alem de abastecer restaurantes e outros;
CONSIDERANDO que, a instalaçäo de um viveiro de mudas em
nosso município, iria facilitar muito a aquisição das mesmas, haja visto que a
grande maioria dos produtores compram mudas de hortaliças e frutíferas de fora

do município, pagando até mesmo um valor mais alto, o que acaba sendo
repassado para o consumidor final;
CONSIDERANDO que, em anexo as dependências da Secretaria
Municipal de Agricultura existem espaço mais que suficiente, e que existe um
agrônomo dentro do quadro de funcionários da pasta, este poderia dar todo o
suporte técnico para a instalação e manutenção do viveiro.

O VEREADOR RODARTE SILVA DOS ANJOS, no uso de suas
atribuiçöes legais, vem REQUERER, na forma do Regimento lnterno, seja
oficiado ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal para que este informe a esta Casa
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de Leis, sobre a
dependências

de lnstalação de Viveiro de Mudas, nas
Secretaria Municipal de Agricultura, visando à

possibilidade

da

comercializaçäo para os pequenos e médios produtores de nosso municíp¡o.

Sala das Sessöes
Ver. Manoel Teixeira de Freitas
Andradina, SP, 08 de fevereiro de 2021
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