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CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi  -S
PALACIO DA LIBERDADE

Gabinete Vereadora Lucimar Ponciano

PROJETO DE  LEI  N.o

DISPOE   SOBRE   A   REMO?AO   DE   FIACAO   DE
TELEFONiA  E  ELETRicA,  SEM  iDENTiFicAeAO,
E     As     SEM     uTILizAeAO,     iNSTALADAs     EM
POSTES  NA CIDADE  DE JACAREi,  E  DA OUTRAS
PROVIDENCIAS.

0     PREFEITO     DO     MUNIcipIO     DE     JACAREi,
USANDO    DAS    ATRIBUIQOES    QUE    LHE    SAO
CONFERIDAS    POR    LEI,    FAZ    SABER    QUE    A
CAMARA        MUNICIPAL        APROVOU        E        ELE
SANCIONA E  PROMULGA A SEQUINTE  LEI.

Art.  10  Fica  obrigat6ria  a  remo?ao  de fiagao  de telefonia  e  eletrica,  sem
identificagao  e  excedentes,  e  aquelas  sem  utiliza?ao,  instaladas  em  postes  localizados  na
cidade de Jacarei.

Art.  20 As  empresas que  possam  ser,  seguramente,  identificadas,  serao
notificadas para  a retirada da fiaeao no  prazo de 30 dias,  sob pena de multa  correspondente
a 50 VRM.

Art.   3°   Ultrapassado   o   prazo   previsto   no   artigo   anterior,   o   material
excedente,  ou  sem  uso,  e  removido  pela  municipalidade,  sera  recolhido  a  local  adequado
pelo  periodo  de  trinta  (30)  dias,  ap6s  o  que,  sem  destinagao  outra,  sera  repassado  para
Cooperativa conveniada  pelo  municipio.

Art. 4° Esta  Lei entra em vigor na data de sua publjca?ao.

Vereadora -PSDB

PF`ACA  Dos  TREs  PoDEREs,   74  -CENTRo  -JACAREi  /  SP  -CEP     12327-9ol   -TEL       (12)   3955-22oo  -www.jacarei,sp.leg.br



CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi
PALAclo DA LIBERDADE

Gabinete Vereadora Lucimar Ponciano

Projeto  de  Lei  -  Autora:  vereadora  Lucimar  Ponciano  -  DISP6E  SOBRE  A  REMOCAO  DE  FIACAO  DE

:FDLf5:E'£jEACE*EEF'E£AS5#T'REgTjE`8#E3c.EA£:fisF¥2uTILIZAeAo,lNSTALADosEMposTESNA

JUSTIFICATIVA

Prima  esta  preposigao  em  disciplinar  o  uso  e  a  exploraeao  dos  postes
instalados  no  municipio  de  Jacarei,  e  acabar com  o  emaranhado  de  fios  que  formam  uma
esp6cie   de  "teia   de  aranha"   suspensa   nas   ruas  de   nossa   cidade,   causando,   com   isso,
preocupagao,  por ser uma questao de seguranga.

E  o  modo  de  se finalizar esta  pratica  e  acabar com  a  irresponsabilidade
da  utilizaeao  destes  aparelhos  pelas  empresas  de  TV  a  Cabo  ou  por  suas  prestadoras  de
servieos,  terceirizadas,  no  municipio,  e  impor  uma  regularizaeao  de  uso  prevendo  a  retirada
de cabos e fiagao quando excedente ou sem uso.

Por isso,  e latente a necessidade de disciplinar o uso de postes,  uma vez
que  basta  uma  simples  observagao  pelas  ruas  de  Jacarei,  para  perceber que  alguma  coisa
tinha que ser feita, ja que muitas empresas de telefonia,  por exemplo, que nao se preocupam
em  retirar os fios que  nao estao  mais  utilizando,  provocam  uma situaeao comprometedora  no
municipio.

Este  projeto  consigna  a  responsabilidade  das  empresas  de  telefonia,  e
outras,  ou suas prestadoras de servi?os, terceirizadas,  em retirar os cabos ou fiaeao area,  por
elas  instaladas,  quando  excedentes  ou  sem  uso,  no  prazo  de  30  dias,  a  contar  da  data  da
notificagao,   quando   identificaveis,   para   a   remogao   desses   cabos   e   fios,   ou   para   sua
manuteneao no local,  sob pena de multa.

A desordenaeao da fiaeao nos  postes de  nossa cidade,  representam  urn
risco  a  seguranga  da  populagao  jacareiense,  visto  que  muitas  vezes  os  fios  permanecem
soltos  e  dependurados  ao  alcance  de  pessoas,  al6m  de  ocasionar  uma  nefasta  poluigao
aerea  visual  do  local,  contrastando  com  as  politicas  ptlblicas  saneadoras  desenvolvidas  em
Jacarei. Alem do que,  6 urn verdadeiro jogo de empurra -empurra  para que alguem  assuma
a    responsabilidade    para    solucionar   o    problema,    em    especial,    quando    a   fiagao   fica
arrebentada  na cal?ada.

Por  esta  razao,  espero  o  apoio  de  meus  pares  para  a  aprovagao  deste
projeto.

Camara Municipal de Jacarei,14 de fevereiro de 2019.
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