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Assunto: Substituição das lâmpadas da iluminação publica de nossa cidade
por lâmpadas de Led.

Exma. Sra. Presidenta

Exmos(as) Senhores(as) Vereadores(as)

Requeremos na forma regimental ouvido o douto plenário que seja encaminhada

cópia deste requerimento ao executivo municipal, solicitando ao mesmo a

substituição das lâmpadas da iluminação publica de nossa cidade por
lâmpadas de Led.

Justificativa

Nos dias atuais, é cada vez mais comum o emprego da
tecnologia de diodos emissores de luz (Leds), em vários equipamentos
eletrônicos, como televisores, semáforos, telefones celulares, e até mesmo
para a iluminação de ambientes. Nesse último emprego, os Leds talvez tenham o
seu uso mais econômico, superando até mesmo as lâmpadas fluorescentes.

A título de comparação, enquanto uma lâmpada incandescente
comum transforma apenas de cinco a dez por cento da energia
consumida em luz, dissipando o resto em forma de calor, e atingindo uma
durabilidade média de mil horas, e uma lâmpada fluorescente transforma de
quarenta a cinqüenta por cento da energia em luz, durando, em média, de dez
mil a quinze mil horas, uma lâmpada LED transforma sessenta por cento da
energia consumida em luz, com uma vida média de cerca de vinte e cinco mil
horas.

Assim sendo, embora tenham um custo inicial de cerca
do dobro das lâmpadas fluorescentes, o uso das lâmpadas Led na iluminação
publica é grandemente compensatório no custo final, pois reduz a níveis
praticamente irrisórios os gastos com substituição de lâmpadas, além de
proporcionar uma redução de até quarenta por cento nas contas de energia
elétrica.
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