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Gabinete do Vereador Aurélio Nomura
REQUERIMENTO DE CRIAÇÃO DE CPI
Requer a criação de Comissão Parlamentar de Inquérito
com a finalidade de averiguar a adequação, o abandono
postes pelas empresas de energia, telefonia, tv a cabo,
internet, dentre outras, e também a implementação total
do que determina a lei para a fiação existente e as
medidas que o Município tem tomado para regularizar a
situação dos cabos e/ou equipamentos existentes.

Ao Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal,

Considerando o abandono e acúmulo de cabos soltos em postes pelas empresas de
energia, telefonia, tv a cabo, internet, dentre outras;
Considerando o excesso de fios mal posicionados, soltos, amarrados e em desuso;
Considerando o risco de choques para crianças que brincam nas ruas, bem como
portadores de deficiência físico e idosos, que encontram maior dificuldade de
locomoção no momento em que encontram os fios soltos.
Considerando o emaranhado de cabos e fios instalados sem regularização e que
colocam em risco a integridade da população.
Requeiro, com fundamento no Art. 33 da Lei Orgânica do Município de São Paulo e
Art. 90 e seguintes do Regimento Interno desta Casa, a criação de Comissão
Parlamentar de Inquérito, composta por 07 (sete) membros e duração de 120 (cento e
vinte) dias, prorrogáveis na forma regimental, para averiguar a adequação, o
abandono bem como a devida regularização da fiação instalada nos postes pelas
empresas de energia, telefonia, tv a cabo, internet, dentre outras, e também a
implementação total do que determina a lei para a fiação existente e as medidas que o
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Gabinete do Vereador Aurélio Nomura
Município tem tomado para regularizar a situação dos cabos e/ou equipamentos
existentes.

Aurélio Nomura
Vereador
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PUBLIQUE-SE e OFICIE-SE o requerimento.

______________________________________________

PRESIDENTE
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