
Projeto de lei - s3mfe0hi

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Despacho NP: s3mfe0hi
SECRETARIA DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS
27/08/2019
Projeto de lei nº 864/2019
Protocolo nº 6887/2019
Processo nº 1597/2019
 

Autor: Dep. Dr. João

Dispõe sobre a afixação de cartaz nos locais
que  menciona,  informando  sobre  o  risco  de
queimadas  na  área  urbana,  e  dá  outras
providências.

        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.1° É obrigatória a afixação de cartazes em terminais rodoviários, veículos de transporte coletivo,
Unidades Básicas de Saúde, Escolas, Instituições Financeiras e demais locais de grande circulação de
pessoas; em local de fácil visualização, informando a população dos riscos da realização de queimadas na
área urbana.

    Art. 2° Fica estabelecido que o cartaz deverá ser afixado em local de fácil visualização, medindo
297X420mm(Folha A3), com escrita legível, contendo os seguintes dizeres:

" DIGA NÃO ÀS QUEIMADAS! AS QUEIMADAS A CÉU ABERTO DE LIXO, SEJA ELE QUAL
FOR (DE PLÁSTICO, ALIMENTOS, MÓVEIS, MADEIRA, ETC) E DE VEGETAÇÃO,
PREJUDICAM A QUALIDADE  DO  AR, EXPÕE AO PERIGO DE INCÊNDIO IMÓVEIS
PRÓXIMOS AO LOCAL E AFETAM A SAÚDE DAS PESSOAS (PRINCIPALMENTE DE
CRIANÇAS E IDOSOS) E O MEIO AMBIENTE. QUEM PROMOVE A QUEIMADA E O
PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL NO QUAL ELA FOR REALIZADA, SUJEITAM-SE À MULTA!
DENUNCIE ESSE CRIME! LIGUE PARA : 193 OU  0800 647 7363.(CORPO DE BOMBEIROS)

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

JUSTIFICATIVA

          Ao contrário do que muitos possam pensar, as chamadas "queimadas urbanas", por menores que
sejam, são crimes ambientais passíveis de multas e processos.
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         Na área urbana a queimada é proibida o ano todo. No perímetro urbano, a causa mais frequente dos
focos de incêndio é a ação humana.

        Na maioria das vezes a queimada é utilizada para atear fogo no lixo, em restos de podas de árvores e
em mato nos terrenos baldios. Juntar folhas ou recolher o lixo do quintal e colocar fogo em tudo e queimar
terrenos para limpá-los, é, infelizmente, rotina para muitos moradores, que desconhecem, em grande parte
dos casos, que essa prática é considerada CRIME AMBIENTAL, pois a legislação pertinente à matéria,
proíbe claramente a queima de materiais aleatoriamente, mesmo que seja lixo doméstico.

     Por outro lado, de acordo com os pneumologistas, em pessoas expostas à fumaça proveniente das
queimadas, é comum os altos índices de conjuntivite por irritação da mucosa ocular. Quanto à parte
respiratória, a agressão se inicia nas vias superiores, causando rinites e irritação da garganta, queimação,
tosse e, em alguns casos, até a perda de voz: "As alterações mais graves são as pulmonares, que podem
desencadear crises de asma e bronquite acompanhadas de forte falta de ar com chiado no peito e tosse,
geralmente seca. Estes quadros costumam se instalar rapidamente e, muitas vezes, necessitam de
atendimento de urgência. Devido a sua gravidade, podem levar à morte", frisam os especialistas.

       Os mais afetados por essas enfermidades são crianças, idosos e as que já apresentam antecedentes de
quadros de rinite, asma ou bronquite.

        Ao apresentar a presente propositura, seguimos o exemplo do Estado de Mato Grosso do Sul por meio
da lei nº 5.283, de 07 de dezembro de 2018.

        A lei do Estado vizinho nasceu de uma proposta da OAB regional daquele Estado.

       Diante da gravidade das queimadas, que a cada ano aflige a população, não podemos ficar inertes a
essa situação, uma das ações que devemos realizar são campanhas de esclarecimento, principal objetivo
desse projeto de lei.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 27 de Agosto de 2019

 

Dr. João
Deputado Estadual
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