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CONTRIBUIÇÕES CONSULTA PÚBLICA ITANHAÉM 

DATA LOCAL DISPOSITIVO PERGUNTA RESPOSTA 

14/09/2022 site 
Estudos de engenharia, 
Clausula 1 

Estudos de Engenharia, clausula 1: a empresa vencedora cria um 
projeto com uma iluminação um projeto de engenharia pra 
iluminação da faixa de areia da praia e avenidas praças ruas viela, 
Que eles também tenha um prazo de manutenção 24 horas. 

Agradecemos a contribuição e 
informamos que a Iluminação dos 
passeios das vias serão objeto de 
modernização e eficientização para 
enquadramento na Norma 
5101/2018.Os pontos com Telegestão 
terão tempo máximo de 24h para 
atendimento. A iluminação da Orla será 
servida com Telegestão. 

14/09/2022 site  
Estudos de engenharia, 
Clausula 1 

Estudos de Engenharia, cláusula 1: Urge trocar as lâmpadas dos 
pontos de ônibus, localizados entre as marginais e a rodovia. 
Após as 18 horas torna - se a visibilidade perto de zero, propícia 
para roubos e assaltos. 

Agradecemos o envio da contribuição e 
esclarecemos que as vias serão objeto 
de modernização e eficientização para 
enquadramento na Norma 5101/2018, 
que estabelece os níveis de iluminação 
conforme volume de tráfego. 

14/09/2022 site 
Estudos de engenharia, 
Clausula 1 

Estudos de Engenharia, clausula 1: Cuidar também da questão 
ambiental urbana, além de iluminar PLANTAR e REGAR e PODAR 
árvores para que tenhamos um futuro menos quente. 
Justificativa O descuido com a coisa pública é flagrante. Literal 
relaxo. Espero que melhorem. 

Agradecemos o envio da contribuição 

14/09/2022 site - 
A iluminação dos pontos de ônibus e a colocação de postes de 
iluminação em ambos os lados da rua, afim de melhorar a 
iluminação.  Justificativa Redução da possibilidade de crimes e 

Agradecemos o envio da contribuição e 
informamos que todas as vias serão 
objeto de modernização e eficientização 
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acidentes.  para enquadramento na Norma 
5101/2018, que estabelece os níveis de 
iluminação conforme volume de tráfego 
da via 

14/09/2022 site - 

Temos que pensar melhor em nossa cidade, por este motivo eu 
Maria, acho que realmente a cidade esta precisando de um 
projeto como este. AQUI mesmo na minha rua onde moro é tudo 
escuro. Fora que tem árvores e não são poudadas. 

Agradecemos a manifestação e 
informamos que todas as vias serão 
objeto de modernização e eficientização 
para enquadramento na Norma 
5101/2018 que estabelece os níveis de 
iluminação conforme volume de tráfego 

19/09/2022 site Clausula 1 

 Numero da Cláusula 1                                                                                           
Itanhaem outras cidades litoraneas e sob ventanias considerar 
"Programa SP Sem Fio" Prefeitura Sao Paulo conversão redes 
aéreas enterradas .Otimização geral e proativa. 

Agradecemos a contribuição e 
esclarecemos que o projeto prevê redes 
subterrâneas nos pontos com 
iluminação especial 

10/10/2022 site   

Inclusão de iluminação entre a Est. Cel. Joaquim B. até o 
aeroporto, visto que há um proj. de implatação de ciclovia no 
trecho na Sec de Plan Meio Amb  
Justificativa Futura implantação de clicovia, sendo importante a 
inclusão da Iluminação no local  

Agradecemos a contribuição e 
esclarecemos que todas as vias serão 
objeto de modernização e eficientização 
para enquadramento na Norma 
5101/2018 que estabelece os níveis de 
iluminação conforme volume de 
tráfego. Em caso de alteração das 
condições das vias, o projeto prevê 
subsequente adequação a norma. 

14/10/2022 site Cláusula 111 

Número da Cláusula 111  
 Deixe sua Contribuição Gostaria somente que a luminária 
defronte a minha casa que caiu há mais de 04 meses fosse 
substituída. Tá uma escuridão no local, trazendo riscos.  
Justificativa Já reclamei diversas vezes sem nenhum retorno  

Agradecemos a manifestação e 
informamos que todas as vias serão 
objeto de modernização e eficientização 
para enquadramento na Norma 
5101/2018 que estabelece os níveis de 
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iluminação conforme volume de tráfego 

17/10/2022 site Cláusula 1 

 Número da Cláusula 1  
 Deixe sua Contribuição Sugiro a implantação de fios e cabos 
elétricos, subterrâneos.  
 Justificativa Economizar com postes,favorecer o caminhar de 
pedestres, minimizar impactos de colisões,menos furt      

Agradecemos a contribuição e 
esclarecemos que o projeto prevê redes 
subterrâneas nos pontos com 
iluminação especial 

19/10/2022 site Cláusula 30 

Número da Cláusula 30                                                                                         
Desejo de ter uma condição melhor em iluminação pública e 
melhor condições para puxar a energia as áreas lado morro do 
bairro lindomar e do bairro Re  Justificativa Adqueri um lote na 
rua OSVALDO ALVES DE FREITA JD. LINDOMAR NAO A ABERTURA 
DA RUA E NEM ILUMINAÇÃO E 

Agradecemos a manifestação e 
informamos que todas as vias serão 
objeto de modernização e eficientização 
para enquadramento na Norma 
5101/2018 que estabelece os níveis de 
iluminação conforme volume de tráfego 

19/10/2022 site Cláusula 30 

Numero da Clausula 30                                                                                                     
Desejo de ter uma condição melhor em iluminação pública e 
melhor condições para puxar a energia as áreas lado morro do 
bairro lindomar e do bairro Re . Justificativa Adqueri um lote na 
rua OSVALDO ALVES DE FREITA JD. LINDOMAR NAO A ABERTURA 
DA RUA E NEM ILUMINAÇÃO E  

Agradecemos a manifestação e 
informamos que todas as vias serão 
objeto de modernização e eficientização 
para enquadramento na Norma 
5101/2018 que estabelece os níveis de 
iluminação conforme volume de tráfego 

    Cláusula 10 

Número da Cláusula 10  
  Deixe sua Contribuição Solicito iluminação no passei público na 
Alameda Emídio de Souza e na extensão inferior da ponte sobre o 
Rio de Itanhaém.  
  Justificativa Sou moradora nas mediações da Alameda Emídio 
de Souza e o local esta escuro e desvalorizado  

Agradecemos a contribuição e 
informamos que a Alameda Emídio de 
Souza receberá projeto de Iluminação 
Especial 

20/10/2022 site Cláusula 1 
Número da Cláusula 1                                                                                      
A iluminação deste tipo poderá ajudar muito > A cidade, a saúde 
de sua população e a ciência.                                                           

Agradecemos a manifestação e 
informamos que todas as vias serão 
objeto de modernização e eficientização 
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Justificativa A poluição luminosa é um dos maiores problemas, 
produzidos pelo homem, no mundo todo.  

para enquadramento na Norma 
5101/2018 que estabelece os níveis de 
iluminação conforme volume de tráfego 

 
 
 
 


