
INDICAÇÃO Nº 133/2021. 
 

AUTORA:         Vereadora: CRISTIANA PEREIRA DA SILVA -DEM 
 

Indica ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, Sr. 
CLAUDINEI SINGOLANO, com cópia ao Secretário 
Municipal de Infraestrutura e Obras, Sr. Jonas Dal 
Piva, a urgente necessidade de finalizar a colocação 
dos postes e iluminarias, na Avenida 14, (próximo à 
Escola Municipal César Borges), bairro Mato 
Grosso. 

 

Com fundamento no que determina o Regimento 
Interno desta Casa de Leis, Requeiro a Mesa, ouvido o Soberano Plenário, que 
seja encaminhado expediente indicatório ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, 
Sr. CLAUDINEI SINGOLANO, com cópia ao Secretário Municipal de Infraestrutura 
e Obras, Sr. Jonas Dal Piva, a urgente necessidade de finalizar a colocação dos 
postes e iluminarias, na Avenida 14, (próximo à Escola Municipal César Borges), 
bairro Mato Grosso. 

 
 

Plenário das Deliberações Cezalpino Mendes Teixeira 

(Pitucha), Edifício Sede do Poder Legislativo de Alto Garças/MT, em 16 de agosto 

de 2021.   
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J U S T I F I C A T I V A 

 

A iluminação passou a fazer parte de nossa vida de 
maneira tão intensa que é difícil pensarmos no mundo sem ela. As 
residências, lugares turísticos, ruas urbanas. Tudo requer uma iluminação 
de qualidade. Principalmente este último ponto. A iluminação urbana está 
atrelada à segurança nas cidades. Afinal, ninguém gosta de ruas mal 
iluminadas. 

A iluminação pública deixou o papel de, somente, 
destacar objetos à noite. Hoje, seu conceito e aplicação é muito mais 
amplo. As cores fazem parte dela. Não basta apenas iluminar bem, mas 
trazer cor e vida aos meios urbanos. 

Além disto, a iluminação urbana transforma as ruas 
em locais frequentáveis à noite. Com ela, carros e motos podem trafegar 
por mais tempo. Assim como as pessoas, que podem desfrutar deste papel. 

 Vias públicas bem iluminadas oferecem maior 
sensação de segurança. Ainda que não haja nenhum estudo que 
correlacione com a total inibição de crimes, é um exercício de lógica. As 
pessoas tendem a circular com maior tranquilidade em lugares visíveis. 

Um beco escuro é muito mais propenso à 
criminalidade do que uma rua bem iluminada. 
 

 Assim, solicito apoio do nobre Vereadores para 
aprovação desta proposição.  

 
Plenário das Deliberações, Cezalpino Mendes 

Teixeira (Pitucha), Edifício Sede do Poder Legislativo de Alto Garças –MT, 
em 16 de agosto de 2021. 
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