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Requerente: vereador HERNANI DA BAHIA
Requerido: Prefeito Municipal de Andradina
Assunto: informar se há estudo
frigorífico Better Beef.

e

planejamento v¡sando

à

pavimentação da estrada do

JUSTIFICATIVA
O vereador HERNANI DA BAHIA sabe do empenho e esforços do Governo Municipal
para promover investimentos, especialmente em obras de infraestrutura viária. Recentemente
a Prefeitura Municipal, divulgou o interesse para a pavimentação da estrada que liga o
frigorífico Better Beef a rodovia Marechal Rondon sp 300 o que beneficiará, principalmente,
propriedades rura¡s e as famílias de pequenos produtores rurais do Assentamento Arizona,
além de garantir o acesso com qualidade ao frigorifico.

O Better Beef, grupo empresarial de Rancharia, SP, é um grande exportador de
carnes que investiu na aquisição do antigo frigorífico Baby Beef acreditando na força do setor
rural e pecuarista de Andradina e região. No entanto, a estrutura viária de acesso à unidade de
Andradina precisa ser adequada para cumprir as rigorosas exigências e padrões de avaliação
sanitária dos maiores mercados importadores. Como já anunciado, a unidade do Better Beef
em Andradina tem potencial de geração de quinhentos empregos, além de absorver a
produção local de gado de corte e impulsionar este setor da economia local.

Assim, o vereador HERNANI DA BAHIA entende pela necessidade de buscar
esclarecimentos da Prefeitura Municipal em relação se á algum recurso para investimento na
pavimentação da estrada do frigorifico Better Beef.
Do exposto, o vereador HERNANI DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais,
no art. L42, 5 3e, X, do Regimento lnterno, seja oficiado a Sua
Excelência Sr". Prefeito Municipal de Andradina, para que informe, através dos setores
competentes da Administração Municipal, conn relação à pavimentação da estrada do
frigorífico Better Beef, conforme segue:
REQUER, com fundamento

a) se há estudo e planejamento para esta açäo;

b) em caso positivo, esclarecer fonte de recursos e previsão orçamentária, inclusive
se há tratativas com outra(s) esfera(s) de governo visanclo a transferência voluntária de
recursos para a ação.
c! em caso negativo, pede-se providências a respeito.
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"Ver. ManoelTeixeira de Freitas".
Andradina, SP,2L de Maio de 201

Bahia
r (PODE)-

