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Compromigso com o Cidedão

EST^OO DE MÀIO GROSSO DO SUL

PROJETO DE LEI N'1, DE 15 DE JANEIRO DE2021

Autor Ver: Geraldo Rolim

Art. ío Os lncisos lV e V do § 20 do Art. ío da Lei no 1.138, de 2019 passam a viger
com as seguintes redaçÕes:

lV - lnfraestrutura básica: os equipamentos urbanos de escoamento das águas
pluviais, iluminação pública com instalação de luminárias em Led, redes de esgoto
sanitário e abastecimento de água potável, de energia elétrica pública e domiciliar e
as vias de circulação com pavimentação asfáltica tipo Concreto Betuminoso Usinado
a Quente - CBUQ;

V - lnfraestrutura mínima: abastecimento de água potável através de poço
semi-artesiano, rede de energia elétrica, fossa séptica e sumidouro, acesso com
pavimentação asfáltica tipo CBUQ e galerias pluviais.

Art.2o Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçâo.
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Altera dispositivos da Lei no 1.138, de I
de abril de 2019 que "Dispõe sobre o
parcelamento do solo urbano, loteamento
e desmembramento de lotes para fins
industriais e/ou comerciais no âmbito do
município de Sáo Gabriel do Oeste e dá
outras providências'.
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Sala das Sessões, 02 de Íevereiro de2021

JUSTIFICATIVA:

nosso municíPio

O presente Projeto de Lei tem como obletivo evitar custos ao erário

públicocommanutençãoemcurtoprazodamalhaasfálticaenailuminaçãopública

nos novos roteamentos. o pavimento tipo cBUe (concreto Betuminoso usinado a

Quente) apresenta maior qualidade se comparado aos pavimentos frios' Atualmente

oasfaltotipoCBUQéomaisutilizadoemruaserodoviasdoBrasil,apresentandoo

merhor custo beneficio dentre os pavimentos, proporcionando maior durabilidade,

diminuindo o envelhecimento do ligante asÍáltico' conservando sua capacidade

elástica por mais tempo' Desta forma evitamos os gastos com manutenção em curto

prazo e/ou recapeamentos que geram custo ao município No que concerne à

iluminação em LED, é certo que nos dias atuais é cada vez mais comum o uso

destas, tendo em vista os beneficios apresentados' como custos com manutenção e

consumo de energia elétrica que pode chegar até 600/o (sessenta por cento) de

economia. considerando as justificativas acima, temos que o referido Proieto de Lei

vaideencontroaosprincípiosdaeconomicidadeeeficiênciasetornandodegrande

importância para garantir a qualidade da inÍraestrutura dos novos loteamentos em
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