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Exmo. Sr Presidente e demais vereadores da Câmara Municipal de Moju 

A Vereadora MARIA NILDA PACHECO BITENCOURT, da bancada do PSDB nesta 
Câmara, usando de suas atribuições que a Lei lhes confere, vem solicitar a V. 
Excia., que seja encaminhado expediente a Exma. Sra. Maria Nilma Silva de Lima, 
Prefeita Municipal de Moju, no sentido dessa autoridade viabilizar a iluminação 
pública nas seguintes comunidades: Olho D'água, Vila Cardoso, Ouro Verde, 

doN ramal Santa Rosa no Ateua Grande, Vila Santa Maria do travo, Ramal Santo 
Antônio (onde for habitado), Nossa Senhora do Perpétuo Socorro,( Maratininga), 
Santa Maria (Maratininga), São José (margem do rio Moju), Vila Moraes, Novo 
Continente, Vila boa Esperança, Sarapoi e Vila da Palha , Neste município. 

JUSTIFICATIVA: 

Considerando que por tratar-se de uma reivindicação das comunidades que há 
anos vem solicitando a implantação de iluminação pública, porém 
lamentavelmente os moradores das mesmas continuam sendo penalizados pela 
falta desse beneficio público e não podem mais conviver com tal situação, pois não 
conseguem mais sair de suas residências, com tranqüilidade, devido a escuridão 
que impera na localidade, o que vem deixando-os apreensivos. 

É importantíssimo que o Poder Público ofereça um serviço de iluminação pública de 
qualidade, pois, é essencial para a qualidade de vida e na promoção da segurança 
pessoal e do patrimônio do munícipe. 

Peto exposto, Esperamos poder contar com a aprovação da matéria que o Executivo 
possa atender nossa reivindicação o mais breve possível. 

Plenário Oscar Corrêa de Miranda Moju/PA, 20 de agosto 2018. 

MARIA NIL A C URT 
Vereadora PSDB 
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