CÂMARA MUNICIPAL DE FUNDÃO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
INDICAÇÃO CMF N.° 065/2022
“Reitera a Indicação nº 291/21, que trata da necessidade de
calçamento e rede de esgoto da Rua Pascoína Pegoretti, no
bairro Orly Ramos”.

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 NECESSIDTADE DE REALIZAÇÃO DO CALÇAMENTO E
CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO NA RUA PASCOÍNA PEGORETI, NO BAIRRO ORLY
RAMOS, FUNDÃO/ES.
A referida indicação foi apresentada por este parlamentar em 23/03/21, sendo submetida ao plenário da
Casa para leitura e publicidade durante a Sessão Ordinária ocorrida em 01 de abril. Em seguida, foi
remetida ao Poder Executivo para ciência, através do ofício GP-CMF nº 56/21, em 07 de abril.
Ocorre que, desde então, nada foi feito pelos moradores da rua, que continuam aguardando as ações
da Prefeitura para conferir mais dignidade à rua em que residem.
Sabemos que ter uma rua com pavimento de qualidade é um direito de todos. E que somente quem vive
ou já viveu em uma rua sem calçamento ou asfalto sabe o valor de ter esse direito garantido e os
transtornos enfrentados com a poeira, lama, buracos e pedras soltas.
De acordo com a Constituição Federal Brasileira de 1988 é dever do Poder Executivo prover uma
pavimentação de qualidade para as vias urbanas, realizar a manutenção, fazer a drenagem para a água
da chuva e a sinalização das ruas, investimentos estes que refletem diretamente na economia, saúde e
bem estar da comunidade.
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E ainda, os investimentos para a pavimentação podem vir do próprio município, por meio do Imposto
sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), pago anualmente pela ocupação do solo, ou
por meio de convênios com o governo Estadual e Federal.
Sabemos ainda que a rede de esgoto será muito importante para as famílias residentes no bairro, pois
representa mais qualidade de saúde pública, pois para cada R$ 1 gasto com saneamento, a Prefeitura
economiza R$ 4 em saúde pública evitando o tratamento de doenças primárias como diarréia aguda,
parasitárias (amebíase, giardíase), bacterianas (cólera, febre tifóide), viral como hepatite, pólio e outros.
Por estas razões, reitero a Indicação apresentada no ano de 2021, na esperança de que, talvez no
momento atual de saúde financeira dos cofres municipais, o Poder Executivo - sensível com a situação
enfrentada pelos moradores da Rua Pascoína Pegoretti, no bairro Orly Ramos, atenda esse importante
pedido.
Assim, peço novamente, especial atenção ao Executivo, para a verificação das condições narradas da
referida via, adotando as medidas possíveis e cabíveis para o atendimento da presente indicação.
Palácio Legislativo Henrique Broseghini, em 14 de abril de 2022.
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