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PROPOSIÇÃO Nº. 055/2021 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras,  
Senhores Vereadores,  
 

A iluminação pública é o sistema de iluminação noturna das cidades. A mesma é essencial à 

qualidade de vida nos centros urbanos, atuando como instrumento de cidadania, permitindo aos 

habitantes desfrutar, plenamente, do espaço público no período noturno.Ela facilita o tráfego de 

pessoas, veículos e demais meios de transporte em ruas e avenidas, evitando acidentes, como 

batidas de carro e atropelamentos, e valoriza a beleza dos locais. 

Atualmente, em nosso município, constamos uma grande defasagem no que diz respeito à 

iluminação pública, pois, várias localidades encontram-se sem a mesma, o que acarreta 

insegurança e vulnerabilidade da nossa população. Inclusive, esse é um dos principais objetivos de 

se investir em uma iluminação pública eficiente, já que estudos recentes associam pontos de 

criminalidade a espaços públicos pouco ou nada iluminados. 

Dessa forma, venho através desta solicitar um grande mutirão emergencial com várias 

equipes da iluminação pública para tentar estabilizar o momento de insegurança que a nossa 

comunidade abaetetubense vive. Assim, a iluminação pública contribui significativamente para a 

qualidade de vida nas cidades, já que permite a utilização noturna dos espaços urbanos. Logo, 

qualquer melhoria aplicada ao sistema de iluminação pública resulta em melhorias da própria 

cidade, uma vez que a melhoria da iluminação das cidades faz com que seja possível observar 

problemas que, até então, eram escondidos por uma iluminação precária, fazendo com que os 

administradores tomem providências efetivas. 

Diante ao exposto, solicito, após ouvido o Douto Plenário e dada a sua aprovação, que esta 

Casa encaminhe um expediente a Excelentíssima Prefeita Municipal Senhora Francineti Maria 

Rodrigues Carvalho, solicitando a criação de um grande mutirão emergencial com várias equipes 

da iluminação pública para tentar estabilizar o momento de insegurança que a nossa comunidade 

abaetetubense vive. Que da decisão desta Casa se dê a conhecer à Comunidade Abaetetubense 

via meios de comunicação de nosso município. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba: Mário Ferreira Fonseca, 29 de março de 

2021. 

 

Max Willian Sousa Farias 
VEREADOR-MDB 


