
PROJETO DE LEI Nº 5258/2021

Dispõe sobre a instalação de mata-burros nas vias
rurais do Município de Patos de Minas.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS APROVA:

Art. 1° A instalação e/ou reforma de mata-burros nas vias rurais do
Município de Patos de Minas deverá ser executada com barras dispostas
horizontalmente, lado a lado, em toda a extensão da vala.

Paragrafo único: Para a execução das obras de instalação e/ou reforma de
mata-burros, deverão ser observadas, preferencialmente, as seguintes etapas:

I – escavação da vala, nas dimensões definidas em projetos de apiloamento;
II –  colocação de apoios;
III –  fixação das longarinas nos apoios;
IV – execução do estrado formado pelas transversinas assentadas com

espaçamento máximo de 10 (dez) centímetros em toda a extensão das longarinas.

Art. 2º Ficam revogadas as Leis n.os 6.409, de 4 de maio de 2011, e 7.633,
de 3 de julho de 2018.

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

Câmara Municipal de Patos de Minas, 16 de junho de 2021.

José Luiz Borges Júnior
Vereador

JUSTIFICATIVA:

Conforme demanda dos residentes da zona rural, aliada às demandas de
ciclistas, motociclistas e usuários das vias rurais de Patos de Minas, a instalação dos
mata-burros de forma vertical, apesar de cumprir sua função, não é a mais adequada e
segura, uma vez que sua travessia por veículos de duas rodas, e até mesmo por pessoas
a pé, gera perigo de dano.
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Já, a instalação dos mata-burros na horizontal diminui consideravelmente o
risco de acidentes, bem como o risco de danos corporais e materiais.

Diante do exposto, solicito aos nobres pares a aprovação deste projeto, que
busca aumentar a segurança daqueles que trafegam pelas vias rurais do município.

GLOSSÁRIO:
Longarina: Designação de viga que se situa ao longo de uma estrutura
Transversinas são vigas que realizam a ligação entre as longarinas e que passam no
sentido transversal
Apiloamento: é a compactação de um determinado terreno de forma manual ou
mecânica.
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