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PROJETO DE LEI 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
alinhamento e a retirada de cabos e 
fiação em desuso, instalados por 
pessoa jurídica que opere ou utilize 
rede aérea no Município de 
Mairiporã. 

 

(Autor: Vereador Gilberto Tadeu de Freitas) 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ APROVA: 

 

Art. 1º  Fica a pessoa jurídica, concessionária, permissionária ou 
terceirizada responsável pelos serviços de energia elétrica, telefonia, televisão a 
cabo, internet ou qualquer outro relacionado ao uso da rede aérea obrigada a: 

I - realizar o alinhamento dos fios por ela instalados, bem como a retirada 
dos fios e cabos não mais utilizados dos postes; e 

II – realizar manutenções permanentes de suas respectivas redes aéreas, 
de forma a evitar que estejam em desacordo com os padrões das normas 
técnicas vigentes ou se encontrem com cabeamento solto, desalinhado, 
desnivelado ou excedente, bem como a retirada de lianas, cipós, trepadeiras, 
vegetação assemelhada ou quaisquer objetos estranhos à rede. 

Art. 2º  É de responsabilidade do proprietário/titular das redes de 
telecomunicação, internet e TV a cabo, pessoa física e/ou jurídica, a 
manutenção, a conservação ou sua remoção.  

Parágrafo único. A locatária, empresa proprietária do poste deverá 
realizar a fiscalização e emissão de notificação quando necessário, às empresas 
compartilhantes de sua infraestrutura. 

Art. 3º  O compartilhamento da faixa de ocupação deve ser feito de forma 
ordenada e uniforme, de modo que a instalação de um ocupante não utilize 
pontos de fixação e nem invada a área destinada a outros, bem como o espaço 
de uso exclusivo das redes de energia elétrica e de iluminação pública. 

Parágrafo único. As novas instalações devem ser identificadas e 
instaladas separadamente, contendo o nome do ocupante, inclusive quando o 
desenvolvimento tecnológico permitir compartilhamento, situação em que deverá 
constar também a identificação de quem compartilha a rede. 

Art. 4º  A empresa concessionária ou permissionária de energia elétrica 
fica obrigada a prestar informações ao Poder Executivo Municipal referente às 
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notificadas que não cumprirem as exigências de que se trata o art. 2º, para fins 
de sanções e multas atribuídas ao não cumprimento desta lei. 

Art. 5º  O Poder Executivo Municipal poderá fixar normas e disposições 
complementares para o justo cumprimento desta lei. 

Art. 6º  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Plenário “27 de Março”, 20 de maio de 2022. 

 

 

GILBERTO TADEU DE FREITAS 

Vereador (UNIÃO BRASIL) 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

 

Senhor Presidente, 

 

O presente projeto de lei tem como objetivo deixar a cidade mais 
organizada, livre da poluição visual ocasionada pelo abandono de cabos e fios 
pendurados, enrolados e soltos em postes, após as empresas usuárias 
realizarem substituições e reparos nos mesmos.  

Projetos semelhantes têm sido aprovados em diversos municípios no 
País.  

A existência desses fios soltos nos postes e passeio público é altamente 
perigoso, pois podem eletrocutar ou causar danos à integridade física dos 
pedestres que transitam pelas ruas de nossa cidade, além de causar impacto 
visual e desorganização do espaço público. 

A todo momento recebemos reclamações de mairiporanenses devido à 
queda de fiação e às vezes não é possível identificar os responsáveis pela 
manutenção, pois muitas redes já não são mais utilizadas.  

Sendo assim, se faz necessário estabelecer alguns critérios, passíveis de 
multas para uma cobrança mais efetiva por parte do Poder Público.  

Diante destas argumentações, solicito aos nobres pares a aprovação 
desta matéria. 

 

Plenário “27 de Março”, 20 de maio de 2022. 

 

 

GILBERTO TADEU DE FREITAS 

Vereador (UNIÃO BRASIL) 
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Mairiporã, 20 de maio de 2022. 

 

 

 

 

 

 

Nobres Pares, 

 

  Apresento à consideração dos nobres colegas o incluso projeto de 
lei, que Dispõe sobre a obrigatoriedade de alinhamento e a retirada de cabos e 
fiação em desuso instalados por pessoa jurídica que opere ou utilize rede aérea 
no Município de Mairiporã, para análise. 
 
  Na certeza de que o projeto merecerá parecer favorável de vossas 
excelências, no sentido da aprovação unânime, subscrevo-me. 
 

Atenciosamente, 
 

 

GILBERTO TADEU DE FREITAS  
VEREADOR SENSEI GILBERTO 

 

 

 

 

 

                                                         

 

           

 

 

As Suas Senhorias os Senhores, 

VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ 
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De: Jose C. - PC-SAC-USA-DEA

Para: PJ - Procuradoria Jurídica 

Data: 25/05/2022 às 10:22:09

 

_

Jose Aparecido Pereira de Carvalho

Diretor Jurídico
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De: Jose C. - PJ

Para: CP-JLR - Comissão Permanente de Justiça, Legislação e Redação 

Data: 25/05/2022 às 10:25:38

 

Bom Dia!

Vereador Nil,

Peço a gentileza de nomear Relator e exarar parecer.

_

Jose Aparecido Pereira de Carvalho

Diretor Jurídico
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De: Juvenildo D. - CP-JLR

Para: CP-JLR - Comissão Permanente de Justiça, Legislação e Redação  - A/C Eliomar O.

Data: 25/05/2022 às 13:24:13

 

segue matéria para relatoria e parecer

_

Juvenildo de Oliveira Dantas 

vereador
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De: Jesuana T. - CP-JLR

Para: GV-GTF - Gabinete Vereador Gilberto Tadeu De Freitas 

Data: 27/05/2022 às 16:06:38

 

Boa tarde, segue relatório.

_

Jesuana Souza de Lima Tezzei 

ASSESSORA TÉCNICA DE GABINETE

Anexos:

TEXTO_CORRETO_Parecer_Comissao_de_Justica_Projeto_de_Lei_026_2022_1_.pdf
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CÂMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ 
Estado de São Paulo 

Comissão Permanente de  
Justiça, Legislação e Redação 

Presidente: Juvenildo de Oliveira Dantas 
  vereadornil@mairipora.sp.leg.br – ramal 210 

 

Alameda Tibiriçá, 340 – Centro - CEP 07600084 - Mairiporã/SP – (11) 4604-0800 

COMISSÃO PERMANENTE DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 
 
Relatório ao Projeto de Lei nº 026/2022, dispõe sobre obrigatoriedade de alinhamento e 

a retirada de cabos e fiação em desuso, instalados por pessoa jurídica que opere ou utilize rede 

aérea no Município de Mairiporã - SENSEI GILBERTO. 
 

 

 

 
 
 
 

I – RELATÓRIO 
 
 

O Vereador Gilberto Tadeu de Freitas, propõe a matéria 
em tela que dispõe sobre o mencionado Projeto de Lei. 

 
 
 

II- VOTO DO RELATOR 
 
 

A proposta encontra amparo legal, regimental e 
constitucional, podendo o Poder Executivo propor a presente matéria. 
 

Não se vislumbra no âmbito desta Comissão qualquer 
óbice às normas legais, que disciplinam o objeto da propositura. 
 

No que tange aos aspectos gramatical, redacional e lógico 
a mesma se encontra perfeita. 
 

Diante de todo o exposto, este Relator opina pela sua 
constitucionalidade e legalidade. 
 

É o meu parecer. 
 
 

Plenário “27 de março”, 27 de maio de 2022. 
 
 
 

ELIOMAR DA SILVA OLIVEIRA 
Relator 
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CÂMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ 
Estado de São Paulo 

Comissão Permanente de  
Justiça, Legislação e Redação 

Presidente: Juvenildo de Oliveira Dantas 
  vereadornil@mairipora.sp.leg.br – ramal 210 

 

Alameda Tibiriçá, 340 – Centro - CEP 07600084 - Mairiporã/SP – (11) 4604-0800 

 
 

 
 

PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 
 
 
 
 

 
A Comissão acima mencionada em reunião de 26 de maio de 2022, considerando a 
posição do nobre Relator, opinou pela constitucionalidade e legalidade total do 
projeto. Quanto ao mérito cabe aos Senhores Vereadores a decisão final. Não 
havendo mais nada a ser tratado, encerrou-se a presente Ata, que vai devidamente 
assinada pelos nobres pares. Estiveram presentes os Senhores Vereadores: Eliomar 
da Silva Oliveira, Dr. Fernando Rachas Ribeiro e Juvenildo de Oliveira Dantas. .-.-.-.   
 
 
 

Plenário “27 de março”, 27 de maio de 2022. 
 
 
 
 

Juvenildo de Oliveira Dantas 
Presidente 

 
 
 

Eliomar da Silva Oliveira 
 

Vice-Presidente 
 
 
 

Dr. Fernando Rachas Ribeiro 
Secretário 
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De: Juvenildo D. - CP-JLR

Para: PJ - Procuradoria Jurídica 

Data: 27/05/2022 às 16:16:10

 

segue parecer da relatoria

_

Juvenildo de Oliveira Dantas 

vereador
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De: Jose C. - PJ

Para: PC - Presidência da Câmara 

Data: 30/05/2022 às 09:26:12

 

Bom Dia!

Senhor Presidente,

Conforme preceitua o § 19 do Art. 21, encaminho o mencionado projeto de lei para inserção da
Ordem do Dia da reunião subsequente.

Atenciosamente,
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De: Ricardo B. - PC

Para: PC-SAC-USA-DEA - Divisão de Expediente e Atendimento 

Data: 08/06/2022 às 12:10:40

 

Bom dia,

Segue para Ordem do dia.

_

Ricardo Messias Barbosa - PSDB

Vereador Presidente
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De: Ricardo B. - PC

Para: MD - Mesa Diretiva 

Data: 08/06/2022 às 12:11:25

 

Diante da aprovação do projeto, segue para confecção do autógrafo.

_

Ricardo Messias Barbosa - PSDB

Vereador Presidente
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De: Daniela P. - PC-SAC-USA-DEA

Para: PC-SAC-USA-DEA - Divisão de Expediente e Atendimento  - A/C Daniela P.

Data: 10/06/2022 às 09:18:59

 

SEGUE AUTÓGRAFO PARA ASSINATURA DOS MEMBROS DA MESA.

_

Daniela Leal Pisaneschi

Oficial Legislativo

Unidade de Serviços Administrativos

Anexos:

AUTOGRAFO_PL_26_2022.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Ricardo Messias Barbosa 10/06/2022 14:00:27 1Doc RICARDO MESSIAS BARBOSA CPF 258.XXX.XXX-26

Nilber Rosemberg Ladeia de... 10/06/2022 15:28:45 1Doc NILBER ROSEMBERG LADEIA DE SOUZA CPF 269.XXX...

Marcio Alexandre Emidio de... 13/06/2022 11:19:08 1Doc MARCIO ALEXANDRE EMIDIO DE OLIVEIRA CPF 266....

Para verificar as assinaturas, acesse https://cmmairipora.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 1C2F-AEEF-4ACC-A600 
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CÂMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ 
Estado de São Paulo 

Secretaria de Administração e Cerimonial 
Unidade de Serviços Administrativos 

DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E ATENDIMENTO 

secretaria@mairipora.sp.leg.br – ramal 215 protocolo@mairipora.sp.leg.br – ramal 216 

 

AUTÓGRAFO DO PROJETO DE LEI Nº 26 DE 2022 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
alinhamento e a retirada de cabos e fiação em 
desuso, instalados por pessoa jurídica que 
opere ou utilize rede aérea no Município de 
Mairiporã. 

 

(Autor: Vereador Gilberto Tadeu de Freitas) 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ APROVOU: 

 

Art. 1º  Fica a pessoa jurídica, concessionária, permissionária ou terceirizada 
responsável pelos serviços de energia elétrica, telefonia, televisão a cabo, internet ou 
qualquer outro relacionado ao uso da rede aérea obrigada a: 

I - realizar o alinhamento dos fios por ela instalados, bem como a retirada dos fios 
e cabos não mais utilizados dos postes; e 

II – realizar manutenções permanentes de suas respectivas redes aéreas, de 
forma a evitar que estejam em desacordo com os padrões das normas técnicas vigentes 
ou se encontrem com cabeamento solto, desalinhado, desnivelado ou excedente, bem 
como a retirada de lianas, cipós, trepadeiras, vegetação assemelhada ou quaisquer 
objetos estranhos à rede. 

Art. 2º  É de responsabilidade do proprietário/titular das redes de 
telecomunicação, internet e TV a cabo, pessoa física e/ou jurídica, a manutenção, a 
conservação ou sua remoção. 

Parágrafo único. A locatária, empresa proprietária do poste deverá realizar a 
fiscalização e emissão de notificação quando necessário, às empresas compartilhantes 
de sua infraestrutura. 

Art. 3º  O compartilhamento da faixa de ocupação deve ser feito de forma 
ordenada e uniforme, de modo que a instalação de um ocupante não utilize pontos de 
fixação e nem invada a área destinada a outros, bem como o espaço de uso exclusivo 
das redes de energia elétrica e de iluminação pública. 

Parágrafo único. As novas instalações devem ser identificadas e instaladas 
separadamente, contendo o nome do ocupante, inclusive quando o desenvolvimento 
tecnológico permitir compartilhamento, situação em que deverá constar também a 
identificação de quem compartilha a rede. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ 
Estado de São Paulo 

Secretaria de Administração e Cerimonial 
Unidade de Serviços Administrativos 

DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E ATENDIMENTO 

secretaria@mairipora.sp.leg.br – ramal 215 protocolo@mairipora.sp.leg.br – ramal 216 

 

Art. 4º  A empresa concessionária ou permissionária de energia elétrica fica 
obrigada a prestar informações ao Poder Executivo Municipal referente às notificadas 
que não cumprirem as exigências de que trata o art. 2º, para fins de sanções e multas 
atribuídas ao não cumprimento desta lei. 

Art. 5º  O Poder Executivo Municipal poderá fixar normas e disposições 
complementares para o justo cumprimento desta lei. 

Art. 6º  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Plenário “27 de Março”, 8 de junho de 2022. 

 

MESA DIRETIVA 

 

 

RICARDO MESSIAS BARBOSA 

Presidente 

 

 

MARCIO ALEXANDRE EMIDIO DE OLIVEIRA 

1º Secretário 

 

 

NILBER ROSEMBERG LADEIA DE SOUZA 

2º Secretário 
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De: Ricardo B. - MD

Para:  -  

Data: 13/06/2022 às 14:03:57

 

Prezados, avançar para a etapa de envio ao Executivo. 

Att;

_

Ricardo Messias Barbosa - PSDB

Vereador Presidente
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De: Daniela P. - PC-SAC-USA-DEA

Para: PC-SAC-USA-DEA - Divisão de Expediente e Atendimento 

Data: 22/07/2022 às 15:02:38

 

_

Daniela Leal Pisaneschi

Oficial Legislativo

Unidade de Serviços Administrativos
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De: Daniela P. - PC-SAC-USA-DEA

Para: PC-SAC-USA-DI - Divisão de Informática 

Data: 22/07/2022 às 15:03:02

 

SEGUE LEI.

_

Daniela Leal Pisaneschi

Oficial Legislativo

Unidade de Serviços Administrativos

Anexos:

Lei_4_119_22_Obrigatoriedade_de_alinhamento_e_a_retirada_de_cabos_e_fiacao_em_desuso.pdf
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       PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

LEI Nº 4.119, DE 23 DE JUNHO DE 2022 

 
Dispõe sobre a obrigatoriedade de 

alinhamento e a retirada de cabos e fiação 

em desuso, instalados por pessoa jurídica 

que opere ou utilize rede aérea no 

Município de Mairiporã. 

(Autoria: Vereador Gilberto Tadeu de 
Freitas). 

 

O PREFEITO DE MAIRIPORÃ, Senhor WALID ALI HAMID, faz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 
Art. 1º Fica a pessoa jurídica, concessionária, permissionária ou terceirizada 

responsável pelos serviços de energia elétrica, telefonia, televisão a cabo, internet ou 
qualquer outro relacionado ao uso da rede aérea obrigada a: 

 
I - realizar o alinhamento dos fios por ela instalados, bem como a retirada 

dos fios e cabos não mais utilizados dos postes; e 
 

II – realizar manutenções permanentes de suas respectivas redes aéreas, de 
forma a evitar que estejam em desacordo com os padrões das normas técnicas vigentes 
ou se encontrem com cabeamento solto, desalinhado, desnivelado ou excedente, bem 
como a retirada de lianas, cipós, trepadeiras, vegetação assemelhada ou quaisquer 
objetos estranhos à rede. 

 
Art. 2º É de responsabilidade do proprietário/titular das redes de 

telecomunicação, internet e TV a cabo, pessoa física e/ou jurídica, a manutenção, a 
conservação ou sua remoção. 

Parágrafo único. A locatária, empresa proprietária do poste deverá realizar a 
fiscalização e emissão de notificação quando necessário, às empresas compartilhantes 
de sua infraestrutura. 

 
Art. 3º O compartilhamento da faixa de ocupação deve ser feito de forma 

ordenada e uniforme, de modo que a instalação de um ocupante não utilize pontos de 
fixação e nem invada a área destinada a outros, bem como o espaço de uso exclusivo 
das redes de energia elétrica e de iluminação pública. 

 
Parágrafo único. As novas instalações devem ser identificadas e instaladas 

separadamente, contendo o nome do ocupante, inclusive quando o desenvolvimento 
tecnológico permitir compartilhamento, situação em que deverá constar também a 
identificação de quem compartilha a rede. 

 
Art. 4º A empresa concessionária ou permissionária de energia elétrica fica 

obrigada a prestar informações ao Poder Executivo Municipal referente às notificadas 
que não cumprirem as exigências de que trata o art. 2º, para fins de sanções e multas 
atribuídas ao não cumprimento desta lei. 
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       PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 
Art. 5º O Poder Executivo Municipal poderá fixar normas e disposições 

complementares para o justo cumprimento desta lei. 
 
Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Palácio Tibiriçá, em 23 de junho de 2022. 

 
 
 

Prefeito  
 
 
 

Secretaria Municipal de Administração, Recursos Humanos e Modernização 
 
 

 
Departamento de Administração 

 

ANDREA MARCIANO 

BUENO 

RAMOS:19112444855

Assinado de forma digital por 

ANDREA MARCIANO BUENO 

RAMOS:19112444855 
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