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AO EXMO. SENHOR HELTON RODRIGO PRANDO - DD. PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE ANDRADINA, sP
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Requerente: Rodarte Silva dos Anjos
Requerido: Prefeito Municipal de Andradina
Assunto: Manutençäo Estradas Rurais e Poda de Arvores.

f

município

economia regional

e

de Andradina tem importante

??

participaçäo

na

estadual, destacando-se em atividades econômicas

principalmente na agricultura e pecuária.

O Município tem inúmeras propriedades rurais espalhadas

pela

sua vasta área da zona rural, responsável pela produçäo que abastece a cidade
de Andradina e regiäo, bem como por boa parte da exportação regional, gerando

renda, empregos e arrecadaçäo de tributos.

A não realizaçäo 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)

10 Ponto: estrada da gleba 03, entre

as propriedades do Sr.

Gilson Queiroz dos Santos e Ainton Lima
20 Ponto: estrada da gleba 03, entre as propriedades do Sr.

Jamir Queiroz e Francisco Rosa
3o Ponto: estrada da gleba 03, entre
Waldemar Feitosa

a propriedade do Sr.

40 Ponto: estrada da gleba 03, entre as propriedades do Sr.
lozo Sequia e Waldo Benoni

Ponto: estrada na frente da igreja no bairro Cambira
60 Ponto: estrada na propriedade do Sr. Benedito, no bairro
50
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70 Ponto: estrada da gleba 05, próximo

ût Anjot

a propriedade do Sr.

Nelson Citro
80 Ponto: Gleba 08, na estrada da propriedade do Sr. Manoel

Antonio dos anjos
Do exposto, o VEREADOR RODARTE SILVA DOS ANJOS, no
uso de suas atribuições legais, vem REQUERER, na forma do Regimento
lnterno, seja oficiado ao o Senhor Prefeito Municipal para que este informe a
esta Casa de Leis, da possibilidade de determinar, junto ao seu Departamento
competente, providências que se fizerem necessárias para

a

execuçäo dos

serviços de Recuperação e Manutençäo das Estradas Rurais e a poda de
Arvores nos Trechos Relacionados de nosso município.

Sala das Sessöes
Ver. ManoelTeixeira de Freitas

Andradina, SP, 14

unho de 2021
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