CÂMARA MUNICIPAL DE FUNDÃO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
INDICAÇÃO CMF Nº. 276/2021
“INDICA
AO
PODER
EXECUTIVO
QUE
INTERCEDA JUNTO A EDP ESCELSA, PARA QUE
PROVIDENCIE A EXTENSÃO DA REDE DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDIMENTO
COMPLETO DA RUA PASCOÍNA PEGORETTI, NO
BAIRRO ORLY RAMOS, NESTE MUNICÍPIO.”

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FUNDÃO - ESTADO DO
ESPIRÍTO SANTO.
Os Vereadores infra-assinados, no uso regular de suas atribuições legais e regimentais, vêm à presença de V.
Exa. INDICAR ao Chefe do Executivo Exmº Sr. Gilmar de Souza Borges, depois de ciente o Plenário desta
Egrégia Casa de Leis, A NECESSIDADE DE INTERCESSÃO DA PREFEITURA JUNTO A EDP ESCELSA,
PARA QUE SEJA PROVIDENCIADA A EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA
ATENDIMENTO COMPLETO DA RUA PASCOÍNA PEGORETTI, NO BAIRRO ORLY RAMOS, NESTE
MUNICÍPIO.
Com intuito de melhorar a iluminação pública do município e a segurança da população, apresentamos ao
Executivo Municipal a necessidade de extensão da rede de iluminação pública para contemplar os moradores da
Rua Pascoína Pegoretti, no bairro Orly Ramos, neste município.
Com a extensão da rede, será possível a implantação de postes com rede de baixa e alta tensão, transformador
e braços com iluminação pública ofertando assim mais qualidade de vida aos cidadãos e promovendo maior
segurança no local.
Sabe-se que é de fundamental importância para o desenvolvimento social e econômico de Fundão que serviços
como esses possam ser expandidos cada vez mais, com o objetivo de que toda região do município possa
receber o mínimo de infraestrutura para viver e desempenhar suas atividades cotidianas.
Além disso, estes serviços constituem um dos vetores importantes para a segurança pública do município, no
que se refere ao tráfego de veículos e de pedestres e a prevenção da criminalidade, isso sem falar da
valorização e da ajuda na preservação dos patrimônios públicos ao propiciar a utilização noturna de atividades
como lazer e comércio.
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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Em recente visita, foi possível verificar a ausência da rede de iluminação pública na comunidade, motivo pelo
qual apresentamos esta Indicação, de modo que, possa ser avaliada a possibilidade de instalação de postes de
energia por toda a extensão da rua supracitada, bem como a instalação de braços com luminárias para
desenvolvimento da região e segurança de seus moradores.
Desta forma, pedimos especial atenção por parte da Secretaria de Obras para análise da viabilidade do
atendimento da presente indicação.
Palácio Legislativo “Henrique Broseghini”, em 13 de setembro de 2021.
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