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PROJETO DE LEI Nº______________ / 2018. 

DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DA  
INSTALAÇÃO DE SIRENES DE ALERTA EM 
ÁREAS DE RISCO MAPEADAS PELO 
MUNICIPIO DE VILA VELHA. 

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

DECRETA:  

Art. 1º      O Poder Executivo deverá obrigatoriamente instalar sirenes de alerta à 
população e de pluviômetro em áreas de risco já mapeadas ou que venham a ser 
mapeada pela Defesa Civil Municipal. 

Parágrafo único. Os equipamentos de que trata o caput deste artigo deverão ser 
monitorados pelos técnicos da Defesa Civil do Município de Vila Velha. 

Art. 2º Compete à Secretaria Municipal de Prevenção, Combate a Violência e Trânsito 
– SEMPREV e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável – SEMDESU, a 
Instalação e a fiscalização do fiel cumprimento do disposto na presente Lei.  

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
 

 

SALA DAS SESSÕES, em Vila Velha - ES, 06 de fevereiro de 2019. 

 
 
 

REGINALDO ALMEIDA 
Vereador – Líder PSC 
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JUSTIFICATIVA 
 
 

Nos últimos dias têm acorrido fatos que chama a nossa atenção em 
meio à catástrofe provocada pelas fortes chuvas que atingi a diversas 
regiões. Um simples sistema de alerta, que pode evitar a morte de 
centenas de pessoas. O sistema alerta para o perigo que esta por vir 
com fortes chuvas e cheias dos principais rios que corta o nosso 
município.  

Por isso, a necessidade de se instalar sirenes de alerta para a 
população, estendendo às áreas de risco do município, os equipamentos 
terá que ser monitorados pelos técnicos da Defesa Civil do município.  

Os técnicos devem disparar o alarme quando houver previsão de chuvas 
fortes, alagamentos e deslizamentos. O alerta servirá para que a 
população seja informada do risco e procure lugar seguro.  
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