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PROPOSIÇÃO Nº. 435/2022 

 
Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras, 
Senhores Vereadores, 
 

A iluminação pública está ligada a prover de luz os logradouros públicos ao escurecer. No 

entanto, ela traz para a comunidade muito mais que luz, traz mais segurança, mais comodidade, e 

consequentemente mais qualidade de vida para as pessoas. 

Atualmente, o Bairro Bosque, além de entrada da cidade, abriga vários empreendimentos 

comerciais, escolares, condomínios  e 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. 

Desta forma, temos a compreensão que a instalação de luminárias de LED contribui para a 

melhoria da segurança pública, diminui os riscos de assaltos em ruas e terrenos baldios e oferece 

mais qualidade de vida para todos os moradores do Bairro Bosque e os que ali frequentam. Temos 

ciência da importância da instalação de luminárias de LED principalmente na via principal, via de 

acesso a diversas outras ruas do bairro que necessitam ser contempladas com o sistema de 

iluminação pública. 

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

Sua Excelência a Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, para que determine ao 

setor de iluminação pública a tomar providências necessárias para a imediata instalação e 

manutenção de luminárias de LED na via principal do bairro Bosque (perímetro compreendido do 

trevo de Beja ao Portal), na intenção de oferecer mais segurança e tranquilidade aos moradores 

daquele local e população em geral. Que da decisão da Casa seja dado a conhecer à Comunidade, 

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

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba: Mário Ferreira Fonseca, em 21 de novembro 

de 2022. 

 

Edileuza Viégas Muniz 

VEREADORA - PT 

 


