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Solicita à Companhia de Eletricidade do Amapá -
CEA, a reposição e instalação de iluminação pública
na ponte "Washington Elias dos Santos - Vavá
Santos" até a entrada do Município de Mazagão.

Senhor Presidente:

Requeiro a Vossa Excelência, com base nos termos regimentais, que,
ouvido o Douto Plenário, seja encaminhada solicitação a Companhia de Eletricidade do
Amapá - CEA, para que seja realizada a manmenção da i!mninação pública na ponte
"Washington Elias dos Santos - Vavá Santos" até a entrada do Município de Mazagão.

JUSTIFICAÇÃO

A ponte sobre o rio Matapi, denominada de Washington Elias dos Santos-
Vavá Santos é o principal acesso de Macapá para o município de Mazagão, com grande
fluxo de veículos. Quando de sua inauguração, a ponte foi totalmete ilaminada, porém
alguns postes estão sem lâmpadas ou com luminárias depredadas, em virtude da ação de
vândalos.

Desta fonna, os usuanos estão preocupados com a segurança,
principlamente quanto aos acidentes e assaltos aos pedestres e ciclistas, tendo em vista a
escuridão do local. A iluminação adequada proporciona transito seguro para os
motoristas como para toda a população que utiliza a ponte para deslocamento.

Ademais, vias escutas afastam a população e atraem a violência,
aumentando os índices de roubos e furto, transformando o lugar propício para abrigar à
marginalidade e usuários de drogas.

Assim, diante da necessidade de manter as ruas iluminadas, solicitamos ~
CEA manutenção da iluminação pública da ponte Vavá Santos.

Em face de todo exposto, é que pedimos aos Nobres Pares apoio, no
sentido de aprovar a presente proposição.

Palácio Deputado Nelson Salomão, em 13 de dezembro de 2018.
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