
ffi Oânrurn frluntrtpul üe 0sscst e[
ESTADo po eaRaNÃ

Rh,eLiERrIÍ[,srox" j'ÂL,,DL,2019
proponcnte; Vcrcador Cabral/PDT)

Rêcebi

cÁnaurr
Uiílr'ifT DECÂ

i)
scAyE[

Excelentíssitr.ro Senhor Presidcntc da Cârnata tr'lunicipal de Cnscavcl

RI,QUEIRO r]os ternlos que rcgcm o art. 149, § 1o do llegulenro Intcrno desta Casa de Lcis,
sc)a cncaminhado cxpcdiente ao Selhor llcnato Scgalla, Sccrctário tr{ruricipal dc liinanças para
clnc informe acetca dt Lci N{unicipal n" 6.587, de 28 cle março de 2016 que dispõc sobte a

obrigatoiedarlc tle ternoção dos cabos e fiação aétcn, excedentes e scm uso, instalados pol
concessionárias quc opcrâm ou utilizam rcdc aera no Nlunicipro cle Cascavel.

1. .f á houve por pâÍtc da Âdmnistraçào Púbüca a regulamcntaçà<i da Lei l\'{unicipal n"
6.587, de 2016? Sc sim, nos informar qual é o Decteto quc â regulâmettou, bcm como qual é órgãcr

tcsponsár-el pela aplicaçào das penalidadcs prer"istas flo aÍt. 5" da referida lei;

2. Em caso negativo a ÍegulamenLnçào da lci cxpot os tnotivos quc €stào rmpedrndo que
isso scia concreúado;

3, N{esmo não havcnclo a regulamentaçrio está havendo por parte da Secretatia dc lrinanças
a fiscalizaçÀo c apücação da referida ler? Se sim, quantas notificaçôes já foram feitas desde a vigência cla

lei?

[1 r.r quc l{cquer. Sala clas Scssôcs
(-ascar.el, 11 clc setcmbro de 2019

Jusuficaçào

À esta Casa de l,cis cabe à função dc lcgtslat em assuflto que atendcm ao lrcm
cornum de nossa população. Criarrdo nonnâs que venham coibir abusos e irtcgularidades por parte dc

particulares, entre ouúas situações. E, no ano dc 2016, a pedido dc vririos rnoraclores dc n<:ssa ci<lade,

âpÍovamos nesta Casa a l,ci \'Íunicipal n" 6.5u7, <]c 2016 q,.re ctia a obtigação clas emptcsas de

concessionárias a rctirarem os cnbos c dcmais fraçào que ficam pendurados em p()stcs na rede aérea e

quc cstào em excesso c scral uso.

Porém, Senhor Sccrctário, ao caminhat pclas ruas de nossa citlatlc, é r-isível que esst
lci nào está sendo cumptida pelas concessionárias. Há múta Íirção caída e pendurada cm postes sem
ncnhum tipo de uso. Reccntcnrcnte fui alcançado por um urotador quc "cntoscr.ru" o pescoço cm urrl

dcsses hos, causanclo ferimentos dc grande monta. (lra, rccentemente um motador l'eio a falecet
quando em tráfcgo corn sua moto eflr()scou o pescoço em um Íio pcntlurado que esta\.â s()lto do poste.
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ESTAD() DO PARANA

Sào cdancas, idosos, pcssoas corn necessidadcs especiaj.s eflúe outr-t)s, que
dianatnente estào se machucando com a fiaçào quc írca exposta nas calçadas e postes de nossa cidade.
Sào mútas as ocorrências, c infelizmente, providôncias Írào estão scnd() tomâdâs pelos ótgàos
comFctcntes.

A lei está ai, o que falta para ser apücada? Como podemos deirar que csscs absurdos
continuem âcofltecendo cm nossa cidade?

L,spcro, pois, cofltar com sua atenção ao solicitado. Fi, aguardo resposta para quc csta

Casa possa tornar conhecimcnto e prestar os der.idos csclarecimentos à opiniào púbhca.
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LEt N" 6587 DE 28 DE MARÇO DE 2016.

olspÕe SoBRE A oBRIGAToRIEDADE
oe neuoçÃo Dos cABos e nnçÃo
AEREA, EXCEDENTES E SEM USO,
INSTALADOS POR
CONCESSIONARIAS QUE OPERAMou ulLtzAM REDE eÉRea No
tvtutttclplo DE cAScAVEL.

A CÂMARA MUNtctpAL DE CASCAVEL, ESTADo Do PARANA, ApRovou, DE AUToRTA Dos
ILUSTRES VEREADORES LUIZ FRARE E ALDONIR CABRAL, E EU, PREFEITO MUNICIPAL,

SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Esta Lei delermina que todas as concessionárias prestadoras de serviços de telefonia,

televisão a cabo, internel, ou qualquêr outro relacionado à rede aérea, ficam obrigadas a remover os

cabos e a Íiação por elas inslalados, quando em excesso e sem uso.

Art- 2' O PodeÍ Executivo Municipal disponibilizará o leleÍone 156 para que as pessoas possam fazer

a reclamação e informar sobre possíveis irregularidades cometidas pelas concessionárias quanto ao

não recolhimento dos cabos ou Íiação por elas deixados em excesso ou sem uso.

Art. 3" As concessionárias terão prazo de cento e oitenta dias, contado da dâta de publicaçáo desta

Lei, para se adequarem às suas disposições

Uma vez notiÍicada pela administração pública ou pela municipalidade, as empresas

mencionadas no caput terão o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da notiíicação, para a

remoçáo dos cabos ou Ílação aérêos excedentes, ou para sua justificada manutênção no local, sob
pena de aplicâção de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia.

Gabinete do Prefeito lvlunicipal de Ca6cavel, 28 de março de 2016

Edgar Bueno

Prefeito l\,4unicipal

Alessândro H. B. Lopes

Secretário de Planej. e Urbanismo

Gã sr-l CaUera ao Executivo à regulamentação da presente Lei no prazo de 60 (sessenta) dias a

contas de sua vigência, bem como definir o órgão competente para sua fiscalização e aplicaçâo das

notificaçôes e aplicaçâo das multas.

In.r e'-l fsta Lei entra em vigor sessentâ dias após sua publicaÇão oficial.

Rodrigo Tesser
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Secretário de Assuntos Jurídicos
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