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PROPOSIÇÃO Nº. 387/2022 
 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras, 
Senhores Vereadores, 
 

Também chamada de iluminação urbana, a iluminação pública é aquela encontrada no 

cenário da cidade, isso envolve desde ruas, monumentos, túneis, até praças, fachadas, jardins 

públicos, etc. Ela tem uma função muito clara: promover boa visualização externa, sobretudo no 

período noturno.  

Além de estar diretamente ligada à segurança pública, no tráfego, a iluminação pública 

previne a criminalidade, embeleza as áreas urbanas, destaca e valoriza monumentos, prédios e 

paisagens, facilita a hierarquia viária, orienta percursos e aproveita melhor as áreas de lazer. 

Ao fornecer aos pedestres ou motoristas uma visão clara do que está a sua volta, a 

iluminação permite a circulação pelas vias públicas sem medo de assaltos ou acidentes, ou seja, a 

iluminação pública 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. 

Dessa forma, vimos por meio desta proposição solicitar a implementação da 

iluminação pública, com lâmpadas de Led na Avenida Hildo Tavares, localizada no bairro São 

Sebastião, no município de Abaetetuba.  

Diante do exposto, REQUEIRO na forma regimental após decisão favorável do Plenário, 

que a Mesa Diretora da Casa encaminhe expediente a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal 

FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO e a Secretária Municipal de Obras solicitando a 

implementação da iluminação pública, com lâmpadas de Led na Avenida Hildo Tavares, localizada 

no bairro São Sebastião, no município de Abaetetuba. Que da decisão da Casa se dê a conhecer 

aos meios de comunicação de nosso Município. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba “Mário Ferreira Fonseca”, em 24 de 

outubro de 2022. 

 

Max William Sousa Farias 
VEREADOR - MDB 


