
 
 
 

Gabinete do Vereador 
Gilberto Natalini 

  
 São Paulo, 12 de setembro de 2013 

 Ofício nº 5252 /2013 - 26º GV 
  
Prezado Senhor, 
  

Temos pautado nossos sucessivos mandatos pelo esforço na construção de uma São 
Paulo mais sustentável e por isso adotamos como lema “Plantando meio ambiente e colhendo 
vida saudável”. Para avançarmos precisamos certamente de planejamento estratégico na 
concepção e execução de políticas públicas de grande envergadura, mas também ação sobre 
problemas locais de menor monta, na linha da zeladoria urbana. 

Sobre uma destas questões é que chamamos atenção da Anatel. Constatamos que 
com frequência, nos serviços de instalação e manutenção de rede aérea de telefonia e fibra 
ótica, as empreiteiras contratadas pelas concessionárias deixam no local inúmeros detritos, 
como pedaços de fios elétricos, embalagens plásticas de cabos, presilhas e componentes e 
arames de fixação. 

Consideramos tal desleixo algo bastante antiecológico, que contribui para poluição 
das vias públicas, obstrução de galerias pluviais, além de se deixar de destinar para reciclagem 
metais de valor como cobre e alumínio. É fato que os hábitos da população ainda deixam 
muito a desejar no tocante a não se jogar lixo nas ruas. Porém isso partindo de concessionárias 
de serviços públicos é inadmissível. 

Solicitamos à Anatel que se debruce sobre tal questão, exigindo que as concessionárias 
orientem e treinem a mão-de-obra própria e terceirizada para que durante a execução, os 
materiais descartados sejam recolhidos de forma segregada e destinados para reciclagem. 
Neste sentido, os contratos de serviços deveriam ter cláusulas a respeito e os protocolos de 
fiscalização e aceite de obras, requisitos relativos ao tema. 

  
Atenciosamente, 

 
 

Gilberto Natalini 
Vereador - Partido Verde (PV/SP) 

  
Ilmo Senhor. 
Econ. João Batista de Rezende 
DD. Presidente da Anatel – Agência Nacional de Telecomunicações 
  
C.c: Oded Grajew – Inst. Ethos 
C.c: Zuleica Goulart - Rede Nossa São Paulo 
C.c: André Palhano – Virada Sustentável 
C.c: Hiroaki Kokudai - ZPB – Zeladores do Planeta Brasil 
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