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Sábado

Na manhã de quinta-feira a prefeita Leila Mioto Amadei se reuniu com lideranças no páteo da Prefeitura quando apresentou a situação em que se encontra a frota de máquinas e veículos

Parque de máquinas e veículos
de Juranda está sucateado

A presidente da Câmara, Amália Coltre conheceu de perto
a gravidade da situação de abandono do páteo

Ambulâncias sem motor e em estado de abandono

A recuperanção da frota de ônibus de transporte de
estudantes terá prioridade visando o início das aulas

Os veículos da saúde também vão receber
prioridade na recuperação

Um fato que chamou a atenção foi um caminhão
basculante cuja caçamba foi

tomada pelo mato

Uma das primeiras pre-
ocupações da prefeita Lei-
la Amadei no início da sua
administração está envol-
vendo a grave situação em
que se encontra o parque
de máquinas, ônibus, ca-
minhões e veículos da Pre-
feitura que se encontra to-
talmente sucateado.

Uma situação preocu-
pante, conforme desta-

cou a prefeita Leila na
manhã de quinta-feira,
12, durante reunião rea-
lizada no Pátio da Prefei-
tura com a presença de
representantes de diver-
sos setores da comunida-
de de Juranda. Também
esteve presente da Câ-
mara, Amália Coltre.

SUCATEADOS: Con-
forme foi mostrado pela

prefeita Leila Amadei du-
rante a reunião, pratica-
mente todo o parque de
máquinas, caminhões, ôni-
bus para transporte de es-
tudantes, veículos da saú-
de e outros, estão em to-
tal estado de abandono e
sucateados.

Não só a prefeita como
todas as pessoas que es-
tiveram presentes na ma-
nhã de quinta-feira no Pá-
tio lamentaram o estado de

abandono em que se en-
contra o patrimônio da Pre-
feitura que vai obrigar a
Prefeitura a investir vultu-
osos investimentos na re-
cuperação dos equipa-
mentos.

PRIORIDADES: De
acordo com a prefeita Lei-
la Amadei, para recupera-
ção parcial dos equipa-
mentos serão necessários
mais de R$ 500 mil para
colocar a frota para rodar.

Leila lamenta situação de abandono
Durante a visita, a pre-

feita Leila lamentou a si-
tuação em que se encon-
tra o parque de máqui-
nas.  “O que podemos
afirmar é que uma total
irresponsabilidade foi co-
metida na administração
passada que nos entre-
gou o pátio de máquinas
em verdadeiro estado de
sucateamento.  Máqui-
nas, ônibus, caminhões
e veículos com poucos
anos de uso estão em si-
tuação precárias, veícu-
los e ônibus sem motores,
pneus, e problemas de
todas os ordens. Na ver-
dade é até difícil sabe-
mos por onde começar.
Lamentou a prefeita que
reluta em  acreditar na
situação calamitosa em
que se encontra o pátio
de máquinas.

Dentre as inúmeras
ações desenvolvidas nes-
sa semana a prefeita Leila
Amadei se reuniu com o
novo presidente da APAE,
Leandro Agulhão dos San-
tos e com a diretora Ânge-
la Maria Malakoski Jako-
bowski.

O encontro foi na sede
da APAE oportunidade em
que foram discutidos deta-
lhes envolvendo o convê-
nio mantido pela Prefeitu-
ra com a APAE.

A prefeita enalteceu o
importante trabalho desen-
volvido pela APAE no aten-
dimento aos alunos porta-
dores de necessidades es-

Prefeita se reuniu com o
novo presidente da Apae

peciais. Destacou ainda a
presença do engenheiro
agrônomo e empresário

rural Leandro Agulhão e
demais integrantes da di-
retoria que estão à frente

da APAE na gestão 2017/
18, reafirmando o compro-
misso para com a APAE.

Reunião na Apae: Leila com Leandro Agulhão e a diretora Angela Maria


