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EXMO. SR. 

ANTÔNIO DE PÁDUA NOGUEIRA BARBOSA 

MD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ARATUBA  

 

 

 

Senhor Presidente, 

 

 

MAGNO WYLAMY ESTEVAM DO NASCIMENTO, Vereador do Partido 

Social Democrático (PSD) com assento neste Legislativo Municipal, vem requerer de V. 

Exa., após ouvir o Plenário, que seja encaminhado ofício a Chefe do Executivo para que 

seja providenciado junto aos órgãos competentes a iluminação pública da Vila do Camarão, 

bem como a iluminação da entrada do Distrito de Pai João, no sentido Camarão / Pai João. 

 

É importante destacar que o pronto atendimento a este requerimento é de extrema 

importância pelo fato da necessidade terem segurança nos trechos mencionados, evitando 

danos maiores a vida das pessoas, além disso a iluminação pública é essencial à qualidade 

de vida nos centros urbanos e zona rural, atuando como instrumento de cidadania, 

permitindo aos habitantes trafegar com segurança período noturno. 

 

Destaque-se ainda que além de estar diretamente ligada à segurança pública no 

tráfego de pedestres e transportes motorizados, a iluminação pública previne a 

criminalidade, embeleza as áreas urbanas e rurais, destaca e valoriza as localidades. 

 

A melhoria da qualidade dos sistemas de iluminação pública traduz-se em melhor 

imagem da cidade, principalmente na região do único distrito existente no município. 

Favorecendo a potencialidade do turismo, do comércio, e do lazer noturno, ampliando a 

cultura do uso eficiente e racional da energia elétrica, contribuindo, assim, para o 

desenvolvimento social e econômico da população. 
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Portanto na certeza de que os nobres parlamentares serão sensíveis ao assunto e que 

V. Exa. Presidente da Câmara, tomará as medidas pertinentes ao assunto, conclamo aos 

demais vereadores aprovarem este requerimento.    

 

N. Termos 

   P. Deferimento 

 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Aratuba - (CE.), aos 04 (quatro) dias de 

abril de 2017.     

 

 

 

 

Magno Wylamy Estevam do Nascimento 

          Vereador - Requerente 

 

 

 

 


