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PROPOSIÇÃO Nº. 155/2022 
 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 

Senhoras Vereadoras, 

Senhores Vereadores, 

 

A iluminação do espaço público no período noturno por postes de luz, torna-se 

fundamental para a qualidade de vida nos centros urbanos e localidades rurais. Esse 

processo é resultado de uma importante coordenação entre governos municipais e 

distribuidoras de energia elétrica. A responsabilidade pela iluminação pública é da prefeitura, 

sendo incluída entre a prestação do serviço público de interesse local e de caráter essencial 

conforme o inciso V do Artigo 30 da Constituição.  

A iluminação pública é um direito dos moradores e, pela Constituição Federal, cabe às 

prefeituras organizar e prestar esse serviço. Um sistema de Gestão de Iluminação Pública 

eficiente traz uma série de benefícios para a população. Afinal, ele amplia a sensação de 

segurança na cidade, proporciona mais conforto para todos, melhora o trânsito à noite, reduz 

gastos e assim por diante.  

Não basta apenas iluminar bem, mas trazer cor e vida aos meios urbanos. Além disto, 

a iluminação urbana transforma as ruas em locais frequentáveis à noite. Com ela, carros e 

motos podem trafegar por mais tempo. Assim como as pessoas, que podem desfrutar deste 

bem público. Dessa forma, vimos solicitar serviços de Iluminação Pública para a Travessa 

Chico Mendes, localizada no bairro Cristo Redentor, nesta cidade de Abaetetuba. 

Diante ao exposto, solicitamos, depois de 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 serviços de Iluminação Pública para 

a Travessa Chico Mendes, localizada no bairro Cristo Redentor, nesta cidade de Abaetetuba. 

Que da decisão da Casa se dê a conhecer à Comunidade Abaetetubense e aos meios de 

comunicação de nosso município.  

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba: Mário Ferreira Fonseca, 09 de maio de 

2022. 

Max Willian Sousa Farias 
VEREADOR-MDB  

 

mailto:camara_abaetetuba@hotmail.com

