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PARECER COSMAM

Vem a esta Comissão o Projeto de Lei nº 399/21, de autoria da vereadora Fernanda Barth e
do Vereador Cassiá Carpes. O referido projeto prevê:

Estabelece que as redes de infraestrutura de cabeamento para a transmissão de energia
elétrica, de telefonia, de comunicação de dados via fibra óp�ca, de televisão a cabo e de outros
cabeamentos deverão ser exclusivamente subterrâneas, revoga a Lei nº 10.337, de 28 de dezembro de
2007, e dá outras providências.

Da análise realizada pela Procuradoria desta Casa, bem como pela Comissão de
Cons�tuição e Jus�ça, conclui-se pela inexistência de óbice jurídico para a tramitação da matéria.

Segundo o regimento interno, em seu ar�go 41, inciso VII, compete à COSMAM analisar e
emi�r parecer a respeito do planejamento e projetos urbanos, onde se enquadra a matéria sob análise.

A proposta é meritória, uma vez que busca unificar todo o sistema de cabeamento, seja
elétrico, telefonia e rede de internet, dando por fim a poluição visual existente na cidade, em virtude do
excedente de fios, muitas vezes emaranhados. No entanto, este projeto não se atenta apenas a questão
visual, mas visa evitar acidentes causados, principalmente em dias de temporais, com queda de árvores
sobre fios, por exemplo.

Desta forma, opino pela aprovação do projeto e emenda.

 

Documento assinado eletronicamente por Tanise Amalia Pazzim, Vereador(a), em 01/07/2022, às
17:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº
2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de Porto
Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0407266 e o código CRC 61E0E395.

Referência: Processo nº 212.00066/2021-92 SEI nº 0407266
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Av. Loureiro da Silva, 255 - Bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90013-901

CNPJ: 89.522.437/0001-07

Telefone: (51) 3220-4346 - h�p://www.camarapoa.rs.gov.br/

  

CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 042/22 – Cosmam – contido no doc 0407266 – (SEI nº 212.00066/2021-92 –
Proc. nº 0953/21 – PLL 399/21), de autoria da vereadora Psic. Tanise Sabino, foi APROVADO através do
Sistema de Deliberação Remota no dia cinco de julho de 2022, tendo obtido 04 votos FAVORÁVEIS e 00
votos CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo: 

➥ CONCLUSÃO DO PARECER: pela aprovação do projeto e da Emenda nº 01. 

• Vereadora Cláudia Araújo (presidente) – FAVORÁVEL 
• Vereadora Lourdes Sprenger (vice-presidente) – FAVORÁVEL 
• Vereador Aldacir Oliboni – (não votou) 
• Vereador José Freitas – FAVORÁVEL 
• Vereadora Mônica Leal – (não votou) 
• Vereadora Psicóloga Tanise Sabino – FAVORÁVEL 

#GVPTS=A

 

Documento assinado eletronicamente por Oli Carlos Ferreira Barbosa, Assistente Legisla�vo, em
05/07/2022, às 17:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da
Medida Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da
Câmara Municipal de Porto Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0408754 e o código CRC E286A990.

Referência: Processo nº 212.00066/2021-92 SEI nº 0408754
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