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PROPOSIÇÃO Nº. 362/2022 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras, 
Senhores Vereadores, 
 

A execução de politicas públicas é uma forma de garantia de direitos que estão na 

constituição como, por exemplo, o direito asegurança, a lazer, saúde e etc. Nesse contexto 

considerando o crescimento dos centrosurbano e de comunidades no nosso município, como 

também a necessidade de políticas públicas, verificamos recentementeprecárias condições de 

iluminação pública em alguns pontos de nossa cidade, principalmente nos bairros mais 

periféricos. 

Nesse cenário quero reportar-me acerca dos moradores do CondomÍnio Abaeteuara 1 e 

2, no Bairro AngÉlica que padecem em vários aspectos, incluindo a segurança pública, sendo 

que essa situação se agrava ainda mais por circunstâncias das deficiências nas condições de 

iluminação pública.  

Dessa forma, a fim de que sejam assegurados direitos que são garantidos por lei no que 

tange a segurança da população, vemos que melhorias na iluminação pública da citada 

Localidade seria de grande valia, uma vez que poderia minimizar os riscos a integridade dos 

moradores e facilitar o fluxo dos mesmos com segurança, além de garantir a qualidade de vida. 

Atendendo os anseios dos moradores da referida localidade e com objetivo de garantir 

segurança e qualidade de vida a população, é que apresento seguinte Requerimento: 

REQUEIRO que após decisão favorável do Plenário, a Mesa Diretora da Casa, envie 

expediente a Excelentíssima Senhora Francineti Maria Rodrigues Carvalho, Prefeita Municipal 

de Abaetetuba, e a Secretaria Municipal de Obras, solicitando MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA DO CONDOMÍNIO ABAETEUARA 1 E 2, no Bairro da Angélica. Que da decisão da 

Casa se dê a conhecer aos meios de comunicação de nosso Município e aos moradores dos 

citados Condomímios. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba “Mário Ferreira Fonseca”, em 07 de 

outubro de 2022. 

 

Ezequiel das Campanhas 

VEREADOR – PV 


