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Frota de veículos e maquinários da Prefeitura de Itamarandiba não pára de crescer 

Nos últimos 03 anos, a Prefeitura de Itamarandiba, aumentou consideravelmente a frota de veículos e 
maquinários municipal. As aquisições têm beneficiado de forma significativa a toda população. Depois da 
chegada de vários equipamentos agrícolas, 05 motos, 05 ambulâncias, 06 caminhões, 02 tratores, 02 
retroescavadeiras, 01 pá carregadeira, 04 ônibus e 16 veículos das mais diversas marcas e modelos, a Prefeitura 
Municipal de Itamarandiba acaba de fazer mais um grandioso investimento para o município. Trata-se da 
aquisição de 01 Patrol Motoniveladora Komatsu GD 55, 0 Km. A máquina foi adquirida através de emenda 
parlamentar do Deputado Federal Bernardo Santana, e comprada através do Projeto de Apoio ao 
Desenvolvimento do Setor Agropecuário (PRODESA) - programa do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa); que consiste num conjunto de ações governamentais que visam apoiar os estados, o 
Distrito Federal, municípios e entidades públicas e privadas em atividades de fomento ao setor agropecuário. Até 
então, a Prefeitura de Itamarandiba possuía, em sua frota, apenas uma patrol, a qual foi obtida, já de segunda 
mão, em meados dos anos de 1990, ou seja, equipamento com mais de 15 anos de uso. Além do desgaste 
natural do maquinário e com um território de aproximadamente 2,7 mil km², Itamarandiba se via na necessidade 
de possuir nova patrol; isto por que com a precariedade das estradas municipais existe a dificuldade no 
escoamento da produção, o livre trânsito de veículos e máquinas dos produtores, bem como, também, dos ônibus 
que fazem o transporte escolar e de feirantes da zona rural. Sendo assim, a aquisição será de grande utilidade 
para construir, conservar e fazer reparos e melhorias nas estradas rurais do município. “Devido a nossa expansão 
territorial, antes tínhamos que recorrer a terceiros para a realização de serviços vitais para o desenvolvimento do 
município. O que nem sempre era possível devido às condições financeiras da Prefeitura. Com a aquisição da 
patrol e dos outros maquinários tudo será diferente. Nunca deixando de agradecer ao Deputado Bernardo 
Santana, pois a compra desta patrol só foi possível graças a emenda parlamentar dele.”, argumentou agradecido 
o Prefeito Municipal, Tom Costa.. Outro que comemora a compra do equipamento, que já está atendendo a 
população, é o Secretário Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos, Sr. Nilton Lima. Segundo ele, a 
aquisição da máquina é um investimento nunca perdido; pois com ela muitos serão os serviços prestados em prol 
do desenvolvimento do município itamarandibano. “A chegada desta patrol é de fundamental importância. Pois, a 
mecanização tende a elevar, em todos os sentidos, o patamar do município. Dinamizando outros setores da 
economia e fortalecendo o setor de obras como um todo.”, ressaltou ele. Ernane Frois ASCOM: Prefeitura 
Municipal de Itamarandiba   
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