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REQUERIMENTO Nº 161/2013 

Considerando que é dever do vereador fiscalizar e ajudar a administração pública 

municipal para melhor atender a população. 

Considerando que a Resolução nº 414/2010 estabelece a transferência aos municípios, 

a integral responsabilidade pelos serviços de iluminação pública. 

Considerando que é do conhecimento de todos que o município não possui orçamento 

para arcar com todas as despesas desse serviço que é de excessiva onerosidade. 

Considerando que o referido serviço requer prévia implantação de uma complexa e 

onerosa estrutura técnica operacional, com a conseqüente aquisição de equipamentos e 

contratação de servidores especializados. 

Considerando que uma eventual falha na prestação desse serviço ou sua falta, poderá 

afetar a segurança dos munícipes, acarretando numa grave lesão a ordem pública. 

Considerando que alguns municípios de pequeno porte estão questionando na justiça 

essa Resolução da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) que pretende transferir os 

serviços de iluminação pública para os municípios, previsto para até 31 de janeiro de 2014. 

Pelos considerandos, requeiro, após ouvir o Plenário, ao Exmo. Senhor Prefeito 

Municipal Jonas Polydoro que através do Departamento Jurídico da Prefeitura nos informe 

sobre o referido assunto, e se não seria também importante para o município estar fazendo o 

pedido de tutela antecipada, com a finalidade de suspender os efeitos do art. 218 da Instrução 

Normativa 414/2010, que impõe a obrigação aos municípios de receber o sistema de 

iluminação pública. 

Certo pela atenção da Dra. Aline Diniz Ribeiro, Responsável pelo Departamento 

Jurídico da Prefeitura, em nome da população que poderá sofrer seriíssimos transtornos, 

desde já nossos agradecimentos. 

Plenário vereador João Caltabiano, 23 de setembro de 2013. 
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