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Abaetetuba – Pará 

PROPOSIÇÃO Nº. 188/2022 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 

Senhoras Vereadoras, 

Senhores Vereadores, 
 

Considerando que a mobilidade urbana, como conjunto de deslocamento da população 

sobre o território municipal, assim como as vias publicas são um espaço físico fundamental e 

organizacional para o direito de ir e vir da população com segurança, previsto no artigo 5º inc. 

XV, da Constituição Federal; 

Considerando que a iluminação pública é um direito dos moradores e, pela Constituição 

Federal - art. 145, II, cabe às prefeituras organizar e prestar esse serviço, assim como a 

cobrança do valor da CIP ou COSIP, contribuição de iluminação pública dos moradores; 

Considerando as condições de insegurança que os moradores e estudantes residentes 

no condomínio Green Grove no bairro Jarumã vêem sofrendo diariamente com ocorrências de 

acidentes ocasionados pelo grande fluxo diário de veículos no local, assim como estão 

vulneráveis a assaltos por falta de iluminação pública durante a noite e expostos às intempéries 

da natureza, pela inexistência de abrigo público aos passageiros; 

Considerando que a entrada e saída de acesso dos moradores e estudantes do 

condomínio Green Grove, localizado na PA 409, necessita com urgência de iluminação pública 

durante a noite, abrigo de passageiros e faixa elevada de travessia de pedestres; 

Diante do exposto, requeiro que depois de obedecidas as normas regimentais desta 

douta Casa de Leis e com a aprovação do Plenário, a Mesa Executiva da Câmara envie 

expediente a Excelentíssima Senhora Francineti Maria Rodrigues Carvalho - Prefeita Municipal 

de Abaetetuba, solicitando em caráter de urgência a instalação de uma faixa elevada de 

travessia de pedestres, assim como a construção de um abrigo de passageiros e a instalação 

de iluminação pública para segurança dos alunos e moradores diuturnamente na entrada e 

saída do referido condomínio residencial. Que da decisão da Casa seja dado conhecimento 

aos meios de comunicação de nosso município, e aos moradores do citado condomínio. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba “Mário Ferreira Fonseca”, em 30 de maio 

de 2022.  

Edinho Silva  
VEREADOR – MDB 

 


