
 

 

Câmara Municipal de Roseira 
Rua Dom Epaminondas, nº 08 – Centro – Tel.: (0xx) 12.3646-2328 

CEP 12.580-000 – ROSEIRA – Estado de São Paulo 

  REQUERIMENTO Nº.  141/10 

  

 

            Considerando que é dever do Vereador requerer junto as Empresas Prestadoras de Serviços 

de Interesse Público, providências em favor do bem estar da população de Roseira, na qual esta 

inserida a iluminação pública.  

            Considerando que tem se observado que alguns pontos de iluminação pública de nossa 

cidade, entre as quais as Ruas Pe Martinho Fornner, Cel. PM Rodophiano de Barros e Dona 

Sinhana de Barros, tem apresentado problemas de iluminação pública repetidas vezes, que em tese, 

indica tratar-se de um problema de manutenção, que não se limita apenas a substituição de 

lâmpadas. 

            Considerando que a equipe de manutenção da Concessionária responsável pela iluminação 

pública, diferente dos tempos da ELETROPAULO, de acordo com informações obtidas, é 

responsável por uma grande extensão territorial, que atinge várias cidades, e, só atende as 

solicitações de populares e de órgãos oficiais, através do sistema de gerenciamento por telefone, 

mediante ordem de serviço. 

            Considerando a importância da iluminação pública para a segurança da população, que não 

se resume apenas ao trabalho policial, mas a todo um conjunto de medidas públicas e privadas, 

entre as quais a iluminação pública, que acaba no período da sua falta, em tese, facilitando a ação de 

criminosos. 

            Considerando que em tese, a instabilidade da padronização do atendimento, no que se refere 

ao tempo determinado para os reparos solicitados, estimados no prazo máximo de 05 (cinco) dias, 

que infelizmente, varia de pedido para pedido, às vezes extrapolando o prazo estabelecido, 

produzindo opiniões diferentes uma das outras, hora de elogio, hora de critica.  

            Considerando que as equipes de manutenção quando solicitadas diretamente no local dos 

fatos, alegam não poder realizar os reparos em razão da falta de material disponível, orientando para 

que a solicitação seja realizada através do sistema de atendimento pelo telefone.  

            Pelas considerações mencionadas, requeiro a Mesa Diretora, depois de Ouvido o Plenário, 

que o EXMO SR Presidente da Câmara Municipal de Roseira, requeira a Empresa Bandeirante de 

Energia, através do seu escritório na Região, informações e providências acerca das seguintes 

questões; 

. A equipe da manutenção, quando solicitada diretamente por populares, pode fazer a manutenção, 

e/ou, reparo solicitado? 
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.  A Concessionária realiza serviços de manutenção preventiva, conforme havia nos tempos da 

Eletropaulo? 

. A Concessionária possui dispositivos emergenciais para períodos de eventos adversos climáticos, 

fortes chuvas, tempestades, queda de raios e outros, ou seja, reforço das equipes de manutenção? 

.  É obrigatório o fornecimento do cadastro, e/ou, numero da conta de energia doméstica para 

solicitar providências pela Concessionária para a realização de serviços de manutenção da rede de 

iluminação pública? 

. Não há, além do sistema 0800, uma opção regional de atendimento ao cidadão, e/ou, ao cliente-

consumidor, por telefone? 

. Além dos serviços rotineiros de reposição de lâmpadas, são realizadas serviços de inspeção e 

manutenção da rede? 

. Tratando-se de iluminação pública, somente os Poderes Municipais constituídos, Prefeitura 

Municipal e Câmara Municipal, são competentes para solicitar providências?  

                         Que se dê conhecimento por escrito, ao EXMO SR Prefeito Municipal de Roseira, 

MD Marcos de Oliveira Galvão, ao ILMO SR Diretor do Jornal “O APARECIDA”, ao ILMO SR 

Diretor do Departamento de Jornalismo da Rádio Aparecida, ao ILMO SR Diretor do Jornal 

“Tranca e Gamela”, para conhecimento público.    

Plenário Vereador João Caltabiano, 08 de Novembro de 2010. 
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