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O  Presidente do Conseg 25, Dr.Mário Marcovicchio e com a Vereadora Edir Sales se reuniram nes-
ta quinta-feira, dia 28.10.2021, com a Diretora da Ilume, Valéria Cavalcante e o Chefe de Gabinete 
do Secretário Municipal de Urbanismo e Licenciamento ,Roberto Augusto Baviera, tendo como 
objetivo  trocar a illuminação de sódio por led e ampliar os pontos de luz. 

REUNIÃO NA ILUME

Em reunião na sede da Ilu-
me, no Edifico Martinelli, no 
Centro Histórico da Cidade 
de São Paulo, com a Direto-
ra  Valéria Cavalcante, com o 
Chefe de Gabinete do Secre-
tário Municipal de Urbanis-
mo e Licenciamento, Rober-
to Augusto Baviera, com o   
Presidente do Conseg 25 de 
Março e Sé, Dr. Mário Mar-

covicchio e com a Vereadora 
Edir Sales, a pauta   foi  uma 
reivindicação dos lojistas, 
moradores e empresários 
da região do Centro e 25 de 
Março  da necessidade da 
modernização da ilumina-
ção com a troca de lâmpadas 
de sódio por Led e também 
a ampliação de novos pontos 
de luz, dando assim um novo 
visual ao Centro histórico 
e da região da 25de março.

A Vereadora Edir Sales 
argumentou que trocar  as 
antigas lâmpadas de sódio 
por luminárias de Led, além 
de trazer mais economia para 
os cofres públicos,pois conso-
mem menos energia,as lâm-
padas de Led são mais claras 

                                                                        

O Conseg 25de 
Março e Sé 
com o apoio 

da Vereadora Municipal de 
SP,  Edir Sales marcou  reu-
nião com a Prefeitura de São 
Paulo, por meio da Coorde-
nadoria de Gestão da Rede 
Municipal de Iluminação 
Pública (ILUME), em cará-
ter emergencial,  com o pro-
pósito da substituição das 
antigas lâmpadas de sódio 
por luminárias de Led, nas 
Ruas 25 de Março, Florêncio 
de Abreu, Senador Queiros, 
Rua Paula Souza, Rua Carlos 
de Souza Nazareth, Rua Ba-
rão de Duprat, Rua Cavalhei-
ro Basilio Jafet, Rua Comen-
dador  Afonso Kherlakian, 
Rua Cantareira e entorno 
do Mercado Municipal.

O Presidente, Dr.Má-
rio Marcovicchio e o Vice 
Thomas Law, em reunião 
com a Vereadora da Cidade 
Edir Sales, participante ati-
va das reuniões mensais do 
Conselho, argumentaram 
que a região da 25 de Mar-
ço vem sofrendo muito nos 
últimos tempos em fase das 
iluminações de sódio, que 
se tornaram ao longo do 
tempo inapropriadas para 
região. E em razão desta ‘es-

curidão’ em toda a região 
há um aumento substancial 
de furtos, roubos e outros 
crimes, provocando na po-
pulação ordeira uma sensa-
ção de medo e insegurança.
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e possuem tecnologia que 
garante melhor iluminação, 
e por consequência mais se-
gurança para a imensa popu-
lação que mora e trabalha na 
região da 25 de Março e re-
gião do Centro de São Paulo.

A Diretora da Ilumine, 
Valéria Cavalcante, ouviu a 
demanda dos representantes 
dos munícipes  com atenção 
e no final disse: “ É um com-
promisso do Prefeito Ricar-
do Nunes com a população 
a revitalização do Centro, 
começou este projeto com o 
Marco Zero e a Pça da Sé… 

Por fim, a reunião foi 
bem sucedida tendo em vista 
o objetivo comum de todos 
os participantes que é a Re-
vitalização do Centro,  sendo  
já agendada nos próximos 
dias, após o feriado,  a  vis-
toria técnica dos locais que 
receberão a nova ilumina-
ção e os novos pontos de luz. 


