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PROPONENTES: VEREADOR SÉRGIO LUIZ BACHA — PDT 
VEREADOR FLÁVIO ABREU - DEM 

INDICAM AO EXCELENTISSIMO SENHOR 
PREFEITO MUNICIPAL E AO SECRETÁRIO DE 
ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS 
PARA QUE POSSA VIABILIZAR ESTUDOS 
URGENTES NO INTUITO DE ADOTAR ABERTURA 
DE CONCURSO PÚBLICO VISANDO SUPRIR AS 
NECESSIDADES BÁSICAS DE MECÂNICO PARA 
ATENDER OS ÓRGÃOS MUNICIPAIS. 

Os Vereadores que a presente subscrevem, em conformidade com o texto regimental, 
solicitam que envie expediente ao Excelentíssimo senhor Prefeito Municipal e ao Secretário 
Municipal de Administração e Finanças, para que possa viabilizar concurso público para 
mecânico no intuito de suprir a falta desse profissional em seu quadro efetivo. 

JUSTIFICATIVA 

Senhor Presidente, Nobres Vereadores. 

É de conhecimento de todos que o papel do Vereador é de fiscalizar e atender as 
reivindicações oriundas da população murtinhense, neste sentido que viemos solicitar estudos 
para realizar concurso público para mecânico, pois a necessidade desse profissional dentro 
dos órgãos públicos do município é de suma importância, haja vista que, estão sendo 
realizadas licitações para contratação desse profissional, porém não está havendo interesse por 
parte dos empresários deste ramo, dificultando assim a manutenção preventiva das viaturas de 
cunho público. 

Partindo do principio, este profissional seria útil para por exemplo manter as frotas 
escolares em condições de transportar as crianças da Rede Municipal e Estadual de ensino em 
segurança e sem causar transtornos aos motoristas destas viaturas, pois é comum observarmos 
motoristas realizando as manutenções preventivas em suas próprias viaturas. Por sentir 
pertinente tal solicitação, peço o apoio dos Nobres Edis para aprovação desta propositura e 
providências por parte do Executivo Municipal. 

Sala de Sessões, 11 de Se 	bro de 2018. 
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