
 

 

 

PROJETO DE LEI Nº____/2017 

Dispõe sobre a implantação de asfalto 

permeável e redes de captação de águas 

pluviais nas ruas de Vila Velha. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Espírito Santo, no uso de suas 

atribuições legais, 

D E C R E T A : 

Art. 1º Fica instituída, por meio da presente Lei, a implantação de asfalto permeável e rede de 

captação das águas pluviais nas principais ruas do município de Vila Velha com problemas de 

alagamento. 

Art. 2º Fica determinado que áreas privadas localizadas dentro do Município, como 

estacionamentos de shoppings, supermercados, escolas, hospitais e condomínios, sejam 

projetadas e construídas com asfalto permeável e rede de captação pluvial. 

Art. 3º A execução desta Lei caberá à Secretaria Municipal de Infraestrutura, Projetos e 

Obras em parceria com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente. 

Art. 4º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias 

próprias. 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.          

Sala das Sessões, 29 de março de 2017 

 

 

Rogério Cardoso 

Vereador 



 

 

Justificativa 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 

Nobres Vereadores: 

A cidade de Vila Velha, anualmente, sofre com as inundações nos períodos do ano em que a 

precipitação das chuvas ocorre com mais frequência e em maior volume. É um problema 

antigo e que atinge grande parte da população da nossa cidade. 

Dentre as opções existentes, há o asfalto permeável. É um tipo de pavimento que permite a 

passagem de água e ar através de seu material, tendo um impacto ambiental positivo ao ajudar 

na prevenção das enchentes, redução das ilhas de calor, recarga dos aquíferos subterrâneos e 

manutenção das vazões dos cursos d'água nas épocas de seca.  

Além de permitir passagem de água, oferece mais oxigênio à atmosfera. Tal pavimento é ideal 

para regiões ou cidades que vivenciam problemas constantes de enchentes, como a cidade de 

Vila Velha, atingida por inundações em períodos de chuvas.  

Em função conjunta com o asfalto permeável, a captação destas águas por meio da uma rede 

subterrânea permitirá o armazenamento e tratamento de cerca de 40 a 50% de água pluvial, a 

qual constitui um recurso renovável para a limpeza das ruas e rega de canteiros verdes e 

praças. 

As ruas com asfalto permeável e rede de captação das águas pluviais disponibilizarão para a 

comunidade melhor trânsito e evitarão alagamentos nos pontos críticos da cidade de Vila 

Velha. 

Sala das Sessões, 29 de Março de 2017 

 

 

Rogério Cardoso 

Vereador 

 

 

 

 


