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PARECER Nº 728/03 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E MEIO 
AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 181/01 
Tem por objetivo o Projeto de Lei nº 181/01, de autoria do nobre Vereador Goulart, 
disciplinar a introdução de postes nos passeios públicos localizados no âmbito do 
Município de São Paulo, e dar outras providências. 
A propositura disciplina a introdução de postes da rede de distribuição de energia 
elétrica situados no âmbito do Município, colocados nos passeios públicos pela 
concessionária prestadora de serviços, e deverão ser posicionados em ponto localizado 
na linha imaginária coincidente com o prolongamento das divisas laterais. Os postes 
existentes deverão ser relocados mediante a comunicação do fato ao órgão municipal 
competente, tendo as concessionárias o prazo de um ano para regularizar todo o 
serviço do município excetuando os casos cuja relocação de poste seja condição de 
garantia e de segurança do interessado e, portanto, o atendimento deverá ser 
imediato. O descumprimento da matéria proposta resultará em multa contratual a ser 
fixada pelo Poder Público. 
Assim, o presente projeto de lei visa que todos os postes do Município de São Paulo 
que não estejam na linha imaginária coincidente com o prolongamento das divisas 
laterais dos lotes sejam removidos para tal posição. 
O projeto vem acompanhado de Justificativa que diz que o inadequado posicionamento 
dos vários elementos que integram os passeios públicos podem estabelecer 
dificuldades à locomoção das pessoas pela cidade. Uma padronização na locação 
desses diversos tipos de mobiliário é fator que introduz racionalidade na utilização 
daqueles espaços, evitando-se que, em alguns casos, constituam-se até mesmo em 
obstáculos intransponíveis, tais como os que representam os postes de distribuição de 
energia elétrica, quando localizados diante da entrada ou saída de garagens. Assim, a 
medida a ser implantada, propiciará maior racionalidade à utilização de espaço público. 
A posição da Comissão de Constituição e Justiça foi pela legalidade, com apresentação 
de substitutivo visando a melhoria da técnica de elaboração legislativa e inclusão de 
multa. 
Ainda a Comissão de Constituição e Justiça solicitou informações ao Executivo e 
recebeu como resposta da Secretária de Vias Públicas – S.V.P., através do 
Departamento de iluminação Pública – ILUME, que “cada poste existente que tiver que 
ser “relocado”, na verdade não será transplantado do ponto atual para o lado mas sim 
irá necessitar uma primeira instalação de outro poste em seguida remanejamento de 
todos equipamentos e materiais que estiverem no poste existente para o novo poste. 
Tal operação significará interrupção de serviços dependentes desses equipamentos, 
bem como, em custos adicionais inclusive para a iluminação Pública, em proporções 
não estimadas”. 
Também foi solicitado por três vezes à ELETROPAULO que fornecesse cópia do atual 
contrato de concessão de energia elétrica. Nenhuma das solicitações foi respondida. 
CONVIAS informa que com o crescimento imobiliário e o freqüente remembramento de 
lotes para empreendimentos de maior porte, a divisa pode se tornar o meio da testada 
e exigirá um novo remanejamento de poste; considerando que a implantação de redes 
subterrâneas estão sendo incentivadas cada vez mais, os transtornos com o 
remanejamento de postes não se justificam; existem procedimentos de redução de 
números de postes pela diminuição de redes secundárias e agregadas e com 
espaçamento maior para a rede primária; recomenda o veto total à propositura. 
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Vê-se, assim que nem sempre é possível uma solução adequada a uma determinada 
via, como quer a proposição. 
Da forma que está proposto todos os postes que estiverem 1 ou mais cm fora da linha, 
terão que ser removidos. Isto pode significar remover a maioria dos postes do 
Município de São Paulo. Serão milhões de postes sendo removidos. Mesmo aqueles que 
não estejam criando nenhum tipo de dificuldade de locomoção no Passeio Público ou 
não estejam dificultando o acesso a garagens, causando em milhares ou milhões de 
casos um esforço inútil, e desperdício de recursos. 
Por esses e pelos outros motivos já expressos anteriormente, a Comissão de Política 
Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente é contrária ao presente projeto de lei. 
Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em 28-05-03 
J.F. ZELÃO – Relator 
BISPO ATÍLIO FRANCISCO – contrário 
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