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SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS
Assessoria Jurídica

Rua Líbero Badaró, 425, 11º andar - Bairro Sé - São Paulo/SP - CEP 01009-000
Telefone:

Informação SMSUB/ILUME/AJ Nº 026406803

São Paulo, 26 de fevereiro de 2020

 

SEI 6012.2020/0004034-8

O�cio GV 42° n.º 40/2020

 

Ilustríssimo Senhor Vereador,

Aurélio Nomura

 

Em atenção à solicitação de remodelação da iluminação para a Rua Drava, Vila Minho Velho, informamos
que após vistoria realizada pelos fiscais de manutenção deste Departamento, verificamos que toda a rede
de iluminação do referido logradouro está em pleno funcionamento.

Ademais, comunicamos também que o local poderá ser melhorado com a subs�tuição das lâmpadas
atuais por lâmpadas com a tecnologia de LED. Entretanto, o Contrato que permite o atendimento da
presente solicitação ficou parcialmente suspenso por mais de um ano, de modo que o Município ficou
impedido de realizar quaisquer serviços de ampliação e eficien�zação da iluminação pública, culminando
em uma demanda reprimida de aproximadamente 20 mil pontos escuros para correção, distribuídos por
toda a cidade de São Paulo, dentre os quais se encontra a região em comento.

Por essa razão, solicitamos a compreensão de Vossa Senhoria para que aguarde a execução da
solicitação, já inclusa em nosso cadastro.

Colocando-nos à disposição, para os esclarecimentos que ainda se fizerem necessários, subscrevemo-nos.

 

Atenciosamente

 

Marcos Vinicius Correa de Souza
Diretor de Departamento Técnico

SMSUB/ILUME

Documento assinado eletronicamente por Breno Pinheiro Rodrigues Agos�nho, Assistente Jurídico,
em 26/02/2020, às 14:52, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do
Decreto 55.838/2015

Documento assinado eletronicamente por Marcos Vinicius Correa de Souza, Assessor(a) Especial,
em 02/03/2020, às 11:53, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do
Decreto 55.838/2015
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A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://processos.prefeitura.sp.gov.br,
informando o código verificador 026406803 e o código CRC 5F55869A.

Referência: Processo nº 6012.2020/0004034-8 SEI nº 026406803


