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JUSTIFICATIVA 

 

A proposta tem como objetivo proporcionar melhor qualidade de vida aos 
munícipes de nossa cidade, visto que, a fiação subterrânea não trata apenas da 
estética urbana ou da poluição visual. 
 
Tem a questão da segurança também. 
 
A ausência de postes, cabos elétricos, fiação em geral contribui com a segurança 
de pedestres e de motoristas, bem como torna toda a infraestrutura mais eficiente 
e protegida das intempéries que tanto interferem em seu funcionamento, como as 
chuvas. 
 
Várias cidades no Brasil já deram início a troca da fiação aérea por subterrânea.  
 
Em Santa Catarina, várias cidades já deram início a troca da rede aérea por fios 
subterrâneos mesmo que em pequena porcentagem. É o caso, por exemplo, de 
Joinville, São José, Florianópolis e Lages. 
 
Na cidade de São Paulo: a energia da região central é subterrânea há mais de 20 
anos. A Enel Distribuição São Paulo realizou dois projetos de conversão: um na 
Vila Olímpia, onde foram enterrados fios elétricos em 13 vias da região, 
correspondentes a 4,2 quilômetros de extensão, e outro na área do Mercado 
Municipal com nove quilômetros em 40 vias. Existe um decreto que obriga a 
cidade a enterrar a cada ano cerca de 250 quilômetros de cabos. O projeto em 
ruas como a Oscar Freire foi iniciativa de empresários. 
 
No exterior, os projetos de aterramento da fiação elétrica e cabos diversos já estão 
bem avançados. 
  
Inglaterra – Londres a empresa responsável pela infraestrutura elétrica em 
Londres investiu mais de US $1 bilhão nos últimos anos para criar um sistema de 
linhas de transmissão em túneis mais profundos, substituindo a fiação que já 
ficava embaixo da camada de asfalto.  
 
França - Paris a rede elétrica subterrânea de Paris começou a ser instalada em 
1910. Conhecida como Cidade Luz, a capital francesa tem toda a sua fiação no 
subsolo há mais de 60 anos. (Fonte: https://museuweg.net/blog/eletricidade-
paises-e-exemplos-de-fiacao-subterranea-pelo-mundo/) 
 
Desta forma, sendo a matéria de suma importância para a modernização do 
mobiliário urbano Joseense e economia futura, apresento esta proposta, contando 
com o apoio e aprovação dos nobres pares. 
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