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Dispõe sobre as interferências na visualização
das edificações e monumentos tombados pelo
patrimônio histórico.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art.
42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

        Art. 1º Nenhuma das faces das edificações ou monumentos tombados pelo patrimônio histórico poderá
conter elemento ou mobiliário urbano que interfira na sua visualização num raio de trinta metros.

        Art.2º  É vedada a colocação de fiação aérea ou suspensa, elétrica ou de qualquer outra natureza, ao
redor das edificações e monumentos tombados pelo patrimônio histórico, num raio de dez metros.

        Art.3º As concessionárias de serviços públicos estaduais deverão eliminar quaisquer elementos,
inclusive o mobiliário urbano e a fiação suspensa ou aérea, que interfiram na visualização das edificações ou
monumentos tombados pelo patrimônio histórico, nos termos desta lei, no prazo de 360 dias.

        Parágrafo único O descumprimento desta lei acarretará ao infrator a multa diária de trezentas
Unidades Fiscais do Estado de Mato Grosso por edificação ou monumento tombado.

        Art. 4º  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

        O patrimônio histórico é um bem relevante para a preservação da memória histórico do nosso país. No
caso dos bens tombados no nosso Estado, temos diversas edificações e monumentos que estão escondidos
em meio a uma poluição visual que oculta a nossa história e contribuem para dificultar a conservação desses
bens.

      Medidas simples como o soterramento da fiação aérea, retirada de pontos de ônibus e alargamento das
calçadas realçam os bens tombados e incrementam o respeito aos mesmos. Além disso, em muitas cidades
os bens tombados são importantes referências para o turismo local e a medida aqui proposta poderá
também favorecer essa importante atividade econômica.

      No caso da fiação aérea a mesma traz dois graves prejuízos tanto a arquitetura quanto a qualidade de
vida das pessoas que nela habitam.

     O primeiro, diz respeito à poluição visual causada pela exposição dos fios, atrapalhando a visibilidade dos
monumentos arquitetônicos. O segundo prejuízo está ligado a arborização urbana, já que as arvores
precisam ser permanentes podadas por conta da fiação.

     Varias cidades, como Belo Horizonte, utilizam fios subterrâneos por ser uma solução mais humanizada,
que garante uma vida mais agradável. Cidades como Londres, Paris e Nova York têm quase toda sua rede
elétrica no subterrâneo.

     Em Cuiabá, por exemplo, existem inumeros bens tombados, principalmente no centro, prejudicados pela
fiação aérea que atrapalha a visão dos mesmos.

        Visando, valorizar nosso patrimonio historico e estimular a preservação dos mesmos é que
apresentamos a presente propositura, para a qual solicitamos o apoio dos nobres Pares.
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