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PROPOSIÇÃO Nº. 428/2022 
 
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. 

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. A falta de iluminação 

pública nas ruas da cidade contribui significativamente para a falta de segurança da 

população. 

Desta forma, atendendo solicitação de moradores do bairro Cristo Redentor, 

especificamente da rua Padre Luís Terzoni (Ocupação Ultralar), os quais fizeram denúncia 

que as luminárias em referida rua, em sua maioria, encontram-se apagadas, causando 

insegurança, com sérios riscos de assalto. 

Ante o exposto, requeiro que após aprovação em plenário, seja encaminhado 

expediente a Sua Excelência a Senhora Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues 

Carvalho para que encaminhe ao setor de iluminação pública a tomar providências 

necessárias para a imediata instalação e manutenção de luminárias na Rua Padre Luís 

Terzoni (Ocupação Ultralar), dando a possibilidade àquele povo de poder ter, uma melhor 

sensação de segurança. Que da decisão seja dado a conhecer à Comunidade local, Rádio 

Comunitária Guarany FM e Miriti FM, Rádio Conceição e meios de comunicação em geral 

para divulgação. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba: Mário Ferreira Fonseca, em 10 de 

novembro de 2022. 

Edileuza Viégas Muniz 

VEREADORA - PT 

 


