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Prefeitura troca milhares de lâmpadas
melhorando iluminação em toda a cidade
Conﬁra algumas das
vias beneﬁciadas:

A

Prefeitura vem intensiﬁcando as
melhorias na iluminação pública e
já fez a substituição de milhares de
lâmpadas pela região central e bairros do
município. Foram trocadas 2.047 lâmpadas
até o dia 28 de janeiro de 2014, sendo 1.719
no ano passado e outras 328 este ano. Houve
ainda a revitalização de áreas importantes
como a Praça João Goulart, na parada 48, a
praça do Hospital, que recebeu seis novas
luminárias, a rua Barros Cassal. Outra ação de
grande relevância foi a instalação em 15 de
setembro do ano passado de sete novos
pontos de iluminação e recuperação de outros
quatro em um trecho de 500 metros da
avenida Presidente Getúlio Vargas, entre a
Podalírio Inácio Barcellos e Silveria Martins, na
parada 63, beneﬁciando milhares de
moradores. A área que ganhou a melhoria vai
do terminal de ônibus Passo da Figueira até o
condomínio residencial Passo da Figueira do
Programa de Arrendamento Residencial do
Governo Federal. A comunidade da região há
cerca de 20 anos reivindicava a melhor
iluminação na área, garantindo melhor
locomoção e segurança. A secretaria
municipal de Serviços Urbanos teve uma
demanda de 2.500 lâmpadas a serem
substituídas solicitadas pela população e em

março deve estar concluindo estes pedidos em
toda a cidade.
Para melhorar a situação a nova gestão
municipal enfrentou o sucateamento dos
equipamentos além de ter realizado a
regularização do processo de compra das
lâmpadas e feito nova licitação no ano
passado para adquirir os materiais. A partir
disto, desde setembro conseguiu
intensiﬁcar os serviços pela cidade. Os
gastos para compra das lâmpadas e outros
itens necessários como relés, reatores, base
para relés ﬁcaram na ordem de R$ 1 milhão
e 43 mil. Foram adquiridas 3.000 lâmpadas
de vapor de sódio de 70 watts, 2.000 de 150
watts, 500 de 250 watts e 350 de 400 watts.
As de menor potência são utilizadas em vias
secundárias, de pequeno porte, enquanto
as de 400 watts são posicionadas em praças
e avenidas de grande porte e circulação de
pessoas e veículos. Os ser viços de
iluminação duram em média cerca de 20
minutos para deslocamento, avaliação do
problema, troca da lâmpada e/ou conserto
de outro material. Os proﬁssionais do setor
também auxiliaram na iluminação de
eventos como Acampamento Farroupilha,
Natal Encantado e outros.

Em janeiro foram realizadas trocas
de lâmpadas por toda a cidade em
vias do Jardim Alvorada, Três
Figueiras, Vila Aparecida, Sumaré,
Formosa, Jardim Aparecida, Maria
Regina, Água Viva, Cedro, São
Caetano, Passo do Feijó, Tijuca, São
Caetano, Caxambu, São Caetano,
C e n t r o , Ta i m b é , B e l a Vi s t a ,
Americana, Jardim Algarve, Porto
Verde, São Pedro, Nova Americana,
Distrito Industrial. Entre as ruas
beneﬁciadas estiveram Anita
Malfatti, Arroio Grande, Giruá,
Almirante Tamandaré, Pátria, Pedro
Osório, Vilela Tavares, Jacinto
Gomes, Miguel Teixeira, Voltair
Pires, Cedro, rua do Parque, Suíça,
Vasco da Gama, Aloísio Brixiner,
Aparecida, Ildo Menegueti, José
Fernando Guimarães, Barros
Cassal, Oscar Schik, General
Vi t o r i n o , U b i r a j a r a , G l ó r i a ,
Noruega, Loureiro da Silva, Bolívia,
Equador, Porto Alegre, Nilo Rochel,
Maria de Deus, Icaraí, Itararé, Mariz
e Barros, Marrocos, Padre Reus,
Marquês do Pombal, Paranaguá,
44, Suíça, Princesa Isabel, Albion,
Brasil, Bastian, Colibris, Zero-Hora,
Iguaçu, João Paulo VI, Pindorama,
Salgado Filho, Taimbé, Felipe
Camarão, 12 de Julho, Fernando
Riet, Anita Garibaldi, 5 de
Novembro, Beira-Mar, Beira-Rio,
Primavera, México, Castelo Branco,
Sobradinho,União, Santiago, João
I n á c i o , Po r t o R i c o , A l b e r t o
Pasqualini, Itararé, Wenceslau
Fontoura, praças Central e da 43.

