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PARECER Nº 1184/03 DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E ATIVIDADE 
ECONÔMICA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 181/2001. 
Objetiva o presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Antonio Goulart 
(PMDB), disciplinar a introdução de postes da rede elétrica nos passeios públicos pela 
concessionária prestadora de serviço, no âmbito do Município, que deverão ser 
posicionados em ponto localizado na linha imaginária coincidente com o prolongamento 
das divisas laterais dos lotes. 
A recolocação dos postes existentes será executada pela concessionária, com simples 
comunicação do órgão municipal competente e terá prazo de 1 (um) ano para 
regularizar serviço no município, recompondo as avarias provocadas nos passeios. 
A Comissão de Constituição e Justiça apresentou substitutivo adequando à melhor 
técnica de elaboração legislativa, e prevendo multa para hipótese do seu 
descumprimento. 
A instalação de postes de distribuição elétrica nas linhas imaginárias das divisas dos 
lotes trará benefícios aos proprietários desimpedindo a frente de seus imóveis para 
entradas e saídas de garagens, sem prejuízo da velocidade de tráfego pois evitaria as 
manobras dos veículos a que estão sujeitos. 
Nas vias onde o fluxo de tráfego é intenso, as garagens e saídas de veículos que 
possuem postes dificultando a circulação de veículos, causam grande prejuízo ao fluxo 
dos veículos tornando a velocidade de tráfego muito reduzida. 
Outrossim, a normalização e a padronização da colocação dospostes trará grande 
melhora na paisagem urbana ao longo do tempo, pois terão o mesmo "design" para 
suportar a mesma carga de fiação independente da distância, eliminando a diversidade 
de formas existentes facilitando o deslocamento das pessoas nas calçadas e 
possibilitando abertura de recuos ou baias para estacionamento sem prejudicar o fluxo 
de veículos. 
Assim sendo, o nosso parecer é favorável conforme os termos do substitutivo 
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.  
Sala da Comissão de Trânsito, Transporte e Atividade Econômica, em 04/09/03. 
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