
PESQUISA DS

Pesquisa foi realizada pelo DS

Em pesquisa realizada pelo 
Jornal Diário da Serra entre os 
dias 14 de novembro de 2018 
até 22 de janeiro desse ano, a 
opção ‘Mais Iluminação’ apa-
receu entre os primeiros itens 
escolhidos pela população de 
Tangará da Serra, quando per-
guntada ‘Qual tipo de ações 
os membros dessa família 
consideram importantes que 
sejam feitas pelo Executivo 
Municipal no seu bairro ou 
cidade’.

Segundo o levantamen-
to, 6,6% dos moradores 
consideram iluminação 
pública como prioridade 

População considera iluminação 
prioridade nos bairros
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nos bairros. “O serviço do 
Disk Lâmpada pode ser 
solicitado através do 3311-
4841”, informou a coorde-
nadora do setor, Priscila 
Nunes Cardoso.

Conforme o Diário da 
Serra já veiculou em edi-
ções anteriores, a frente 
de ‘Mais Iluminação” apa-
receram ‘Mais Segurança 
Pública’ com 22,7% e duas 
opções relacionadas a ‘As-
falto’, que somaram o to-
tal de 18,1%.  Os assuntos 
que foram escolhidos pelos 
entrevistados serão aborda-
dos individualmente pelo 
Jornal Diário da Serra nas 
próximas  edições com o 
Executivo Municipal.

Apesar de Disk Lâmpada, 
população ainda reclama 
de iluminação

Tangará da Serra conta 
já há alguns anos com o 
Disk Lâmpada, que tem 
como objetivo de facili-
tar a realização da subs-
tituição de luminárias 
que deixaram de funcio-
nar ou que apresentaram 
algum tipo de falha. Ape-
sar do serviço oferecido, 
a iluminação pública 
é frequentemente vis-
ta como problema pela 
população, que reclama 
devido a falta de manu-
tenção.

Nas redes sociais, o ve-
reador Niltinho do Lanche 
publicou nessa semana 
o trabalho realizado pela 
troca de lâmpadas, onde 

Iluminação pública 
é frequentemente 
foco de 
reclamação 

Município realiza manutenção das lâmpadas

contou com algumas crí-
ticas e reclamações. “(...) 
já liguei e pedi pra por no 
Barcelona que (…) tá no 
escuro. Essas lâmpadas 
amarelas estão feias, tá 
no escuro praticamente”, 
reclamou um internauta, 
seguido por mais críticas.

“Amigo, liguei e até 
hoje não foram trocar lá 
no Bairro Jardim Itália”, 
afirmou outro usuário 
das redes sociais.

Em contato com a co-
ordenação do Disk Lâm-
pada, o setor afirmou à 
reportagem do Diário da 

Serra que o tempo máxi-
mo para que o serviço de 
manutenção seja realiza-
do é de 15 dias após a li-
gação do munícipe. 

“Porém, geralmente le-
vamos apenas cinco dias 
para ir até o local fazer o 
trabalho. Depende mui-
to, pois a demanda va-
ria bastante mês a mês”, 
afirmou a coordenadora 
do Disk Lâmpada, Pris-
cila Nunes Cardoso, 
destacando que no ano 
passado o setor recebeu 
aproximadamente três 
mil solicitações. “Mas 
esse número pode dimi-
nuir, pois muitas pessoas 
ligam mais de uma vez 
dentro do nosso prazo 
para solicitar o mesmo 
serviço. O número varia 
bastante mensalmente, 
pois tem meses que são 
muitas lâmpadas troca-
das e em outros bem me-
nos”, explicou  a respon-
sável.
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Liguei 
(para o Disque 
Lâmpadas) 
e até hoje não 
foram trocar


