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Ofício 0.° 199/2018-GP

CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI I

Jacareí, 02 de maio de 2018.

Excelentíssima Senhora Presidente:

Em atendimento ao Ofício n. 040/04/2018-CMP, dessa Casa Legislativa,

datado de 18 de abril de 2018, recebido nesta Prefeitura no dia 20 de abril de 2018,

referente ao Pedido de Informações n.O 66/18, de autoria do Vereador Arildo Batista,

venho prestar as seguintes informações:

1. Ao total no ano de 2017 foram substituídas 5.387 (cinco mil trezentos

e oitenta e sete) unidades, já no primeiro trimestre de 2018 foram substituídas 1.057

(mil e cinquenta e sete) unidades de lâmpadas de potências variadas.

2. Ao total no ano de 2017 foram substituídos e instalados 27 (vinte e

sete) braços de iluminação, e no ano de 2018, foram 5 (cinco) braços instalados e/ou

substituídos.

3. A empresa EDP Bandeirantes que é a responsável por instalações.

4. A empresa EDP Bandeirantes que é responsável por executar as

realocações.

5. O contrato com a empresa TERWAN não especifica a quantidade de

equipes, somente prazo de atendimento.

5.1 A empresa TERWAN, de acordo com contrato de prestação de

serviços, tem o prazo de 24 horas para substituição de casos isolados de lâmpadas

apagadas, 12 horas para substituição de casos onde haja mais de 3 lâmpadas na
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mesma via e 5 horas ou menor tempo possível para casos que exponham risco a

vida.

6. Conforme respondido e enviado anteriormente no Pedido de

Informação n.? 23/2017, foram feitas as ampliações da rede de iluminação nos

seguintes locais:

- Estrada Teófilo Teodoro Rezende;

- Rua Coronel Antônio da Paixão Branco Filho;

- Rua Mogi das Cruzes;

- Rua Campos do Jordão;

- Rua Antônio Boutros;

- Rua Augusto dos Anjos;

- Rua Rafael Barrios Madolen;

- Rua Benedito Martins.

Atenciosamente,

IZAIAS JOSE DE SANTANA

Prefeito do Município de Jacareí

CELS

A Sua Excelência a Senhora
LUCIMAR PONCIANO
Presidente da Câmara Municipal de Jacareí - SP
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