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Ao  EXMO.  SENHOR  Governador  do  Estado,
Senhor Pedro Taques, com cópia aos Senhores
Secretários  Estaduais  de  Cidades,  Wilson
Santos e de Infraestrutura e Logística, Marcelo
Duarte  Monteiro,  Indicando  a  colocação  de
tampas  de  PEAD  –  Polieti leno  de  alta
densidade-  em  bocas  coletoras  de  águas
pluviais.  Urgente  e  pontualmente,  citamos  a
Trincheira Verdão/Santa Isabel.

Conforme disciplina o artigo 160, II do Regimento Interno deste Parlamento Estadual e usando das
prerrogativas constitucionais e regimentais a mim atribuídas, solicito a Mesa Diretora, depois de ouvido o
Soberano Plenário, seja enviado ao EXMO. SENHOR Governador do Estado, com cópia aos Srs.
Secretários Estaduais de Cidades e de Infraestrutura e Logística, o presente expediente indicando a
colocação de tampas e grades de proteção de PEAD – Polietileno de alta densidade- em bocas coletoras de
águas pluviais, urgente e pontualmente na Trincheira Verdão/Santa Isabel.

A ausência de tampas, grades/grelhas, além de onerar os cofres públicos (enchentes/danos no asfalto), polui
o ambiente (entrada de lixos e objetos nas galerias pluviais) e provoca acidentes com danos materiais
(veículos/motos/bicicletas) e danos físicos (pedestres, ciclistas, motociclistas e PNEs). 
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JUSTIFICATIVA

Bocas coletoras de águas pluviais são estruturas hidráulicas destinadas a interceptar as águas pluviais que
escoam pelas sarjetas para, em seguida, encaminhá-las às canalizações subterrâneas. São também
frequentemente denominadas de bocas-de-lobo e bueiros.

O PEAD – Polietileno de alta densidade- vem sendo usado em grandes centros urbanos nas tampas e/ou
grades de proteção em bocas coletoras de águas pluviais, também conhecidas como bocas de lobo e
bueiros. O polietileno de alta densidade – PEAD – é obtido através de resíduos sólidos reciclados.
Resistentes, podem substituir com segurança o metal e  a madeira. As grades e/ou grelhas de proteção
tradicionais, feitas com metais, são constantemente furtadas para, através da fundição, obter e comercializar
os metais que as compõe.

A ausência de tampas, grades/grelhas, além de onerar os cofres públicos (enchentes/danos no asfalto), polui
o ambiente (entrada de lixos e objetos nas galerias pluviais) e provoca acidentes com danos materiais
(veículos/motos/bicicletas) e danos físicos (pedestres, ciclistas, motociclistas e PNEs).

Inúmeras queixas e relados de incidentes, principalmente com relação a nossa capital, tem aportado em
nosso gabinete parlamentar, e um dos locais mais citados é a trincheira do Verdão/Santa Isabel. Esta que
possui 460 metros de extensão e está situada em um dos pontos de maior fluxo de trânsito da Miguel Sutil
em Cuiabá. Somado a isso, está próxima à Arena Pantanal e facilita o acesso aos bairros da região.

Em um passado recente, referido local, após TGA- Termo de Ajustamento de Gestão - formulado pelo
Governo do Estado junto ao Tribunal de Contas do Estado (TCE), passou por recapeamento, reparos e
ajustes nas calçadas, meio fio, sarjetas e sinalização. Porém, transitando pelo local, verificamos a ausência
de tampas e/ou grades de proteção nas bocas coletoras de águas pluviais (bocas de lobo). Eis os motivos de
estarmos citando e indicando, pontualmente, a trincheira do Verdão/Santa Isabel, sem deixar de recomendar
outros locais de fluxo intenso e com perigos eminentes, principalmente neste período chuvoso.

Por todo e exposto, com o objetivo aumentar a segurança física e material de toda a população, observando,
ainda, o Principio da Eficiência por parte da Administração Pública e da competência compartilhada entre
Estado e Municípios (uma vez que a maioria das obras, visando a Copa de 2014, foram executadas pelo
Governo do Estado), submeto presente matéria à apreciação dos Nobres Pares que integram esta Casa de
Leis na expectativa de que, após regular tramitação, seja ao final aprovada e medidas sejam adotadas.
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