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DISPÕE  SOBRE  A  IMPLANTAÇÃO  DE
D I S P O S I T I V O  C H A M A D O  " B U E I R O
PREVENTIVO",  NO ÂMBITO DO ESTADO DE
MATO GROSSO, 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. 1º Fica estabelecida a implantação gradual de “Bueiro Preventivo” nos logradouros do Estado de Mato
Grosso, como forma de prevenir a poluição dos rios, lagos, praias, manguezais deste Estado, minimizando
os problemas advindos dos alagamentos das vias públicas, residências, estabelecimentos comerciais e
industriais causados pelas chuvas.

Art. 2º O “Bueiro Preventivo” é composto por caixa coletora, instalada no interior dos bueiros.

§ 1º Entende-se por “caixa coletora” a estrutura com tela metálica feita em malha fina trançada, instaladas
dentro dos bueiros e “bocas de lobo” para a coleta de detritos que são carreados pelas águas de chuva para
as redes pluviais e daí para os rios, córregos, lagos e para o oceano. Como benefício secundário, mas de
relevante interesse social, evitando o alagamento em razão do entupimento da rede de águas pluviais. 

§ 2º A instalação das telas metálicas deve ser realizada de forma gradativa. Fica estabelecida a obrigação
por parte dos municípios a execução do planejamento de implantação, o respectivo orçamento anual e a
execução da implantação deste projeto, cuja conclusão não pode ser superior a 10 anos.

§ 3º É responsabilidade dos municípios a implantação de um plano de manutenção que garanta que as
caixas coletoras sejam limpas periodicamente.

Art. 3º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias,
suplementadas, se necessário.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Os rios, lagos e oceano veem recebendo uma quantidade cada vez maior de detritos. Há inúmeros estudos
que comprovam que os índices de poluição tendem a aumentar. E é dever de todos, principalmente do poder
público em todas as Instâncias Federativas (Federal, Estadual e Municipal), cumprir e fazer cumprir as Leis
Ambientais Federais, Estaduais ou Municipais.

Da mesma forma, é responsabilidade dos entes federativos encontrar soluções para estes problemas e
implantá-los. As Leis Ambientais preveem que a competência primária de atuação em eventos ambientais
pertence à unidade federativa mais próxima da ocorrência, mas também a ação cooperativa supletiva /
subsidiária entre os entes federativos, de forma que a competência primária apesar de poder ser do
Município, pode, em caso de omissão deste, de ação por parte do ente Estadual ou Federativo.

É também responsabilidade do poder público garantir que as vias, avenidas e logradouros do município
estejam preparadas para as temporadas de chuva de forma a que o cidadão não tenha, por falta de
infraestrutura adequada, suas residências e estabelecimentos comerciais invadidas pelas enchentes
causadas pelos entupimentos das redes pluviais.

Os chamados bueiros preventivos são utilizados já ao redor do mundo e funcionam como um filtro interno
instalado no interior dos bueiros, retendo resíduos sólidos e impedindo que estes cheguem até aos rios,
lagos e oceano ou que por acúmulo provoquem entupimento da rede pluvial. Mas não adianta apenas a
instalação da cesta de grade. Há a necessidade de ser mantido um serviço de manutenção para o
esvaziamento dos cestos.

Vale frisar que o programa já foi implantado em outros estados, como São Paulo, Mato Grosso do Sul e
Minas Gerais, e em todos os lugares os resultados foram bastante positivos.

Assim, considerando de relevante interesse público esta proposição, peço, aos meus pares, a aprovação
deste projeto.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 05 de Março de 2020

 

Valdir Barranco
Deputado Estadual
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