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SUGESTIONA AO PODER EXECUTIVO QUE SEJA REALIZADO UM 

LEILÃO DOS MAQUINÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL QUE SE 

ENCONTRAM SEM USO OU QUE ESTEJAM DANIFICADOS. 

                    Diante dos preceitos regimentais e com anuência do 

Soberano Plenário, requeiro a Mesa Diretora desta Augusta Casa de Leis, 

que encaminhe expediente indicatório ao Executivo Municipal, 

mostrando-lhes a necessidade acima mencionada. 

 

Senhor Prefeito,  

Senhores Vereadores, 

 

                    Justificamos a presente indicação, levando em consideração 

a necessidade do Poder Executivo realizar um leilão dos maquinários da 

Prefeitura Municipal que se encontram sem destinação ou que estejam 

danificados. 

 

  É imperioso mencionar que há várias máquinas e veículos do 

Município que se encontram em estado crítico, algumas inclusive em 

forma de sucata, não sendo mais possível sua reutilização. 

 

  Logo, solicito ao Poder Executivo que verifique a 

possibilidade de estar realizando um leilão para venda desses bens, uma 

vez que estão apenas ocupando espaço e  podem  render lucro ao 

município, se forem leiloados. 
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    No mesmo liame, cumpre salientar que ficar com esses veículos 

parados em estacionamentos torna-se um risco para a saúde pública, ao 

propiciar abrigos para diversos animais peçonhentos, bem é imperioso 

que eles sejam leiloados para evitar que ocorra a superlotação de 

veículos sem utilidade nos estacionamentos e pátios do nosso município. 

 

Por esta razão, solicito apoio a esta Casa de Leis, pois assim 

estaremos fazendo nosso papel de porta-voz da população Poxorense, e 

desta já, requeiro o acatamento desta indicação pelo Excelentíssimo 

Prefeito Municipal da cidade. 

 

                      Sala das Sessões do Plenário “Tarquínio Soares Silva”, aos 

vinte e um dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito. 

 

 

Ver. Edson Pereira Figueiredo  

 

 


