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Abaetetuba – Pará 

PROPOSIÇÃO Nº. 247/2022 
Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras, 
Senhores Vereadores, 
 

A iluminação pública está ligada a prover de luz os logradouros públicos ao escurecer. O 

conceito nasceu da simples observação de objetos e se ampliou para uma questão mais ampla, 

a da cor, e incluiu não só a questão de se observar, de identificar pessoas, mas o 

embelezamento, o trato visual de fachadas à noite, incluindo a valorização histórica.  

A iluminação pública assume papel fundamental na qualidade de vida e segurança para 

as cidades, em virtude do crescimento da urbanização e em face dos problemas gerados por 

esse crescimento. 

Atualmente, a falta de iluminação pública nas ruas contribui bastante para a prática de 

crimes. A escuridão e a falta de iluminação prejudicam os cidadãos, que, geralmente, em razão 

do trabalho ou estudo acabam transitando à noite nas ruas, nesse sentido conclui-se que a falta 

de iluminação pública nas ruas das cidades contribui significativamente para a falta de 

segurança à população. 

Diante do exposto, é que vimos à tribuna desta conceituada Casa, requerer, depois de 

obedecidas as normas regimentais, de ouvir o Plenário e obtido a aprovação dos(as) nobres 

colegas Vereadores e Vereadoras, que a Mesa Executiva envie expediente à Excelentíssima 

Senhora Prefeita Municipal, Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando que a nobre 

gestora autorize ao setor responsável pela iluminação pública a realizar serviço de instalação de 

iluminação pública nas quadras da Praça de Vila de Beja, uma vez que este instrumento é muito 

importante para coibir índices de criminalidade. Que da decisão da Casa seja dado a conhecer 

aos moradores da citada Vila e aos meios de comunicação em geral. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba: “Mário Ferreira Fonseca”, em 01 de agosto 

de 2022. 

 

Aluísio Monteiro Corrêa 
VEREADOR – PSDB 


