
 
 

AMAGÁVEA 

AMG2019-012   

 

À Superintendência de Supervisão Regional da Zona Sul

Á Rio Luz 

Assunto: Solicitação apoio na melhoria da iluminação na Rua da Acacias

 

Prezados 

A AMAGÁVEA – Associação dos Moradores e Amigos da Gávea
reivindicação de moradores vem solicitar sua atenção e providências para o assunto 
abaixo descrito. 

A Rua das Acácias vem ao longo dos anos piorando gradativamente as condições de 
segurança para moradores e transeuntes por vários fatores
iluminação pública. 

Em reunião ocorrida na Superintendência da Zona Sul, foi sugerido que
trocados os equipamentos nos postes existentes por luminárias mais eficientes.

Também foi informado que, caso a Rio Luz não dispusesse destes equipamentos, os 
moradores poderiam se mobilizar para aquisição, contando com o apoio desta empresa 
para instalação. São 14 postes na rua 

Vimos portanto, solicitar analise, aprovação e mão de obra para instalação de 
luminárias lrj-33, padrão Rio Luz, que serão entregues montadas pra instalação 
(luminária, lâmpada , rele foto elétrico, reator), onde seria mantido a potência atual de 
250 w. 

Estamos à disposição para desenvolver o assunto, se necessário

      
Atenciosamente, 
 
 
Rio de Janeiro,      13 de junho de 201

AMAGAVEA 

 

AMAGÁVEA – ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E 
AMIGOS DA GÁVEA 
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À Superintendência de Supervisão Regional da Zona Sul 

apoio na melhoria da iluminação na Rua da Acacias

Associação dos Moradores e Amigos da Gávea, atendendo a 
vem solicitar sua atenção e providências para o assunto 

ao longo dos anos piorando gradativamente as condições de 
segurança para moradores e transeuntes por vários fatores, entre eles baixa 

Em reunião ocorrida na Superintendência da Zona Sul, foi sugerido que fossem 
nos postes existentes por luminárias mais eficientes.

Também foi informado que, caso a Rio Luz não dispusesse destes equipamentos, os 
moradores poderiam se mobilizar para aquisição, contando com o apoio desta empresa 

14 postes na rua inteira. 
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