CÂMARA DE IUNA-ES

NOTÍCIAS - GERAL

PARLAMENTARES FISCALIZARÃO PÁTIO DE VEÍCULOS
DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
AÇÃO VISA REALIZAR UM LEVANTAMENTO NO NÚMERO DA FROTA DE VEÍCULOS PÚBLICOS, ASSIM COMO
AVALIAR A SITUAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE CADA AUTOMÓVEL, VAN, ÔNIBUS, CAMINHÃO E TRATOR
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Após uma visita de fiscalização inicial, os vereadores Arilson Ferreira e Paulo Henrique
Leocádio da Silva alertaram sobre a situação de alguns veículos localizados na garagem da
Prefeitura Municipal, o bairro Niteroi. Segundo os parlamentares, existem tratores que, apesar do
ano de fabricação recente, se encontram praticamente sucateados, por estarem abandonados,
sem manutenção.
"Durante a nossa visita ao pátio onde funciona a garagem dos veículos da administração
municipal encontramos duas escavadeiras novas (pelo ano de fabricação), porém praticamente
destruídas por mau uso. Também vimos muitos ônibus, carros pequenos, tratores e
caminhões que estão muito sucateados e que poderiam ser concertados para atender a grande
demanda por serviços na área rural, por exemplo", comentou o vereador Arilson Ferreira durante
a sessão ordinária da Câmara do dia 18 de novembro.
Preocupados com o grande número de veículos parados na garagem, e que tem gerado custos
com aluguel de máquinas pela administração, os vereadores propuseram a realização de
uma reunião com os gestores públicos para realizarem um levantamento completo da situação
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de cada automóvel, van, ônibus, caminhão e trator.
"Proponho uma reunião para tentarmos resolver isso, porque são máquinas de três, quatros
anos de uso e que já estão praticamente sucateadas, sendo que o município poderia
economizar concertando e não alugando os veículos", comentou o vereador Paulo Henrique
Leocádio da Silva.
O vereador Emmanuel Garcia reforçou a sugestão: "Uma reunião coletiva para que possamos
fazer uma fiscalização de todos os carros, com uma lista definindo quais veículos estão
funcionando e qual depende de manutenção", analisou.
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