CÂMARA MUNICIPAL DE FUNDÃO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
INDICAÇÃO CMF N° 343/2021
“Indica ao Poder Executivo que efetue um levantamento,
com produção de parecer técnico por meio da Defesa Civil,
da situação estrutural de todas as pontes do município de
Fundão.”
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FUNDÃO ESTADO DO ESPIRÍTO SANTO.
O Vereador infra-assinado, no uso regular de suas atribuições legais e regimentais, vem 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 REALIZAÇÃO DE UM
LEVANTAMENTO, COM PRODUÇÃO DE PARECER TÉCNICO POR MEIO DA DEFESA
CIVIL, DA SITUAÇÃO ESTRUTURAL DE TODAS AS PONTES DO MUNICÍPIO DE
FUNDÃO.
A presente indicação se justifica pelo fato de que as pontes – especialmente aquelas localizadas nas
áreas rurais de Fundão, carecem, de forma urgente, de manutenção e reforço, haja vista o período das
longas chuvas que se aproxima.
Esta Casa, apenas neste ano, já apreciou indicação acerca da necessidade de reparos a ponte da
Comunidade de Piranema, de Destacada e até mesmo das pontes localizadas na sede do município.
Assim, apresento ao Poder Executivo a necessidade de que a Defesa Civil, juntamente com a equipe de
engenharia da Secretaria Municipal de Obras proceda um levantamento, da real situação de todas as
pontes do município, produzindo laudo/parecer técnico sobre a situação estrutural de cada uma delas,
com os devidos apontamentos acerca das providências necessárias para que os cidadãos possam, de
fato, transitarem em segurança sobre as mesmas.
Assim, certo da atenção, conto com o atendimento da presente demanda municipal.
Palácio Legislativo Henrique Broseghini, em 14 de novembro de 2021.
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