
PARECER CUTHAB

PARECER AO PLL 399/2021

 

PROPONENTE(S): vereadores Cassiá Carpes e Fernanda Barth.

TIPO: Projeto de Lei.

RELATOR: Ver. Jessé Sangalli

ÓRGÃO PROCESSANTE: Comissão de Urbanização, Transporte e Habitação.

EMENTA: Estabelece que as redes de infraestrutura de cabeamento para a transmissão de energia elétrica,
de telefonia, de comunicação de dados via fibra óptica, 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.

 

RELATÓRIO

 

    Vem a esta Comissão para parecer o PLL nº 399/21, de autoria dos vereadores Cassiá Carpes e Fernanda
Barth, em que se pretende implantar num prazo de 15 (quinze) anos o cabeamento subterrâneo na cidade. 

Em seus argumentos, justificam que “Devemos levar em consideração que a exposição de toda essa fiação
causa não apenas uma poluição visual, mas outros inconvenientes que podem ser evitados. Ao realizar essas
modificações e mantendo uma fiscalização rígida, aplicando a devida penalidade às empresas infratoras,
haverá redução significativa dos gastos com a manutenção da rede elétrica em razão de quedas de árvores,
acidentes causados por tempestades e ventanias, como também e principalmente os atos de vandalismo,
ganhando assim uma segurança e um conforto para todos os cidadãos que utilizam destes serviços.”.

É o relatório.

 

MÉRITO

 

Adianto meu voto no sentido da aprovação do projeto. 

A proposição está em conformidade com as disposições da Lei Orgânica do Município de preservação
urbanística e controle do solo urbano. 



Trata-se de medida essencial à cidade, pois busca melhorar a urbanização do espaço, diminuindo a poluição
visual. 

O projeto é meritório e, do ponto de vista temático desta comissão, merece aprovação.

 

CONCLUSÃO

 

Por essas razões, concluo pela APROVAÇÃO do projeto e da EMENDA Nº 01.

 

Porto Alegre, 09 de agosto de 2022.

Vereador Jessé Sangalli   

Documento assinado eletronicamente por Jesse Sangalli de Mello, Vereador(a), em 09/08/2022, às
16:46, 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 0424489 e o código CRC A03D4185.

Referência: Processo nº 212.00066/2021-92 SEI nº 0424489

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


Av. Loureiro da Silva, 255 - Bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90013-901
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CERTIDÃO

 

CERTIFICO que o Parecer nº 136/22 – CUTHAB con�do no doc 0424489 (SEI nº 212.00066/2021-92 –
Proc. nº 0953/21 – PLL nº 399/21), de autoria do vereador Jessé Sangalli, foi APROVADO através do
Sistema de Deliberação Remota no dia 15 de agosto de 2022, tendo ob�do 04 votos FAVORÁVEIS e
00 voto CONTRÁRIO, conforme Relatório de Votação abaixo:

CONCLUSÃO DO PARECER: Pela aprovação do Projeto e da Emenda nº 01.

 

Vereador Jessé Sangalli – Presidente: FAVORÁVEL

Vereadora Karen Santos  – Vice-Presidente: NÃO VOTOU

Vereador Cezar Augusto Schirmer: FAVORÁVEL

Vereadora Fernanda Barth: FAVORÁVEL

Vereador Hamilton Sossmeier: FAVORÁVEL

Vereador Pedro Ruas: NÃO VOTOU

Documento assinado eletronicamente por Josiane Castellan de Oliveira, Assistente Legisla�vo II, em
15/08/2022, às 14:25, 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 0426647 e o código CRC 1D10B60C.

Referência: Processo nº 212.00066/2021-92 SEI nº 0426647

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

