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O Condomínio Residencial Real Park é um condomínio de residências 
com grande número de moradores, localizado na Avenida Guilherme George, Distrito 
de Jundiapeba. 

Considerando que, o residencial conta apenas com lâmpadas de vapor 
de mercúrio em suas vias públicas, que fornecem muito menos brilho e vida útil menor; 

Considerando que. a iluminação pública tem um papel fundamental na 
segurança e na qualidade de vida nos centros urbanos. permitindo aos habitantes 
desfrutar do seu espaço no período noturno; 

Considerando que, em virtude do crescimento do residencial, a 
iluminação pública se torna um instrumento de cidadania, dando mais segurança, 
valorizando casas, prédios e paisagens; 

Considerando que, a tecnologia da iluminação pública de LED ajuda a 
melhorar a iluminação do local além de permitir uma vida útil longa, sendo que os últimos 
anos temos visto grandes mudanças no campo da iluminação pública por conta dos 
avanços realizados no desenvolvimento dos LEDS: 

Considerando que. a Prefeitura de Mogi das Cruzes, através do 
Programa Ilumina Mogi, vem realizando a troca de lâmpadas em diversas ruas da 
cidade, gerando mais economia e deixando-a mais segura, é que: 

INDICO na forma regimental. ouvido o Colendo Plenário, seja oficiado ao 
Excelentíssimo Senhor Caio Cesar Machado da Cunha, para que seja realizada a troca 
de lâmpadas de vapor de mercúrio por lâmpadas de LED em toda a extensão do 
Residencial Real Park Jundiapeba, localizado na Avenida Guilherme George, n° 1400, 
a fim de dar mais segurança aos moradores e gerar mais economia ao Município, em 
razão dos benefícios que essas lâmpadas oferecem em redução do consumo de 
energia, vida útil e impacto ambiental. 
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