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INDICAÇÃO Nº       /2020 
 

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas atribuições regimentais, requer a 
Vossa Excelência, com fulcro nos artigos 141, inciso VIII e 174 do Regimento 
Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Espirito Santo, que seja 
encaminhada ao Excelentíssimo Governador do Estado do Espirito Santo a 
INDICAÇÃO da seguinte matéria: 
 

A SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA ATUAL, PARA LÂMPADAS 
LED, EM TODO DISTRITO DE VILA PAULISTA NO MUNICÍPIO DE BARRA 
DE SÃO FRANCISCO. 
 
A presente indicação é fruto de uma reivindicação antiga dos moradores da região 
de Vila Paulista, sendo repassada a este Deputado por Sr. Reinaldo Neri(Borrinha), 
visando à melhoria da iluminação na localidade que é precária e antiga.  
 
A iluminação de LED trará mais benefícios ao município e a toda população do 
distrito de Vila Paulista, pois irá gerar economia, maior vida útil das lâmpadas entre 
outros, e com isso gerar um menor custo de manutenção à concessionária.   
 
Há um projeto para o atendimento desta indicação, que prever o valor orçado de 
R$: 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais) para a realização da substituição 
das lâmpadas incandescentes por lâmpadas LED.  
 
Tal reinvindicação vem sendo cobrada por diversos moradores da região de Vila 
Paulista, inclusive em redes sociais, por uma melhoria na iluminação pública, pois a 
mesma trará também mais segurança à população deixando as ruas mais 
iluminadas, e proporcionando uma maior sensação de segurança por parte da 
população. 
  
Certo da sensibilidade e da atuação séria e responsável de Vossa Excelência frente 
ao Executivo desse Estado agradeço a atenção ora dispensada a esta Indicação, 
ao passo que aproveito para renovar meus protestos de estima e consideração. 
 

Sala das Sessões, em 12 de Fevereiro de 2020. 

 
 

José Esmeraldo 
Deputado Estadual 
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