
Exmo. Sr. Presidente 

 

   O Vereador infra-assinado, apresenta a consideração de Vossa 

Excelência e do Colendo Plenário, o seguinte: 

 

   

 

PROJETO DE LEI Nº 178/2018 

 

 
 

 

Dispõe sobre a implantação de dispositivo 

chamado “boca de lobo inteligente” nos 

logradouros do Município Bagé e dá outras 

providências. 

 

 

 
 

Art. lº  Dispõe sobre a implantação de “bocas de lobo inteligentes” nos logradouros do 

Município de Bagé, como forma de prevenir e minimizar os problemas causados pelas 

chuvas.  

Art. 2º  A “boca de lobo inteligente” é composta de caixa coletora, instalada no 

interior dos bueiros onde exista boca de lobo, conforme Anexo I.  

Parágrafo único. Entende-se como “boca de lobo inteligente” o sistema instalado no 

interior dos bueiros, confeccionado em material termoplástico, com capacidade mensurada de 

acordo com os parâmetros técnicos dos bueiros do município de Bagé, sendo que a caixa 

coletora age como uma peneira, face ao orifício existente atualmente, permitindo a passagem 

da água, mas retendo o material sólido.  

Art. 3º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações 

orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.  

Art. 4º A substituição dos atuais sistemas de bueiros ocorrerá de forma gradativa, 

segundo cronograma a ser definido pelo poder executivo.  



Art. 5º O Poder Executivo regulamentará esta Lei.  

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALA DAS SESSÕES, 05 de novembro de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Ver. Antônio Carlos Gomes Garcia 

Bancada do PTB 

 
 
 
 
 
 
 



Anexo I 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



JUSTIFICATIVA 

 

Uma boca de lobo é uma proteção de bueiros geralmente de formas paralelogramas e 

regulares, mas que também podem ser redondas, além de outras formas. Funciona como uma 

tampa e proteção para o bueiro. Confeccionados com materiais altamente resistentes, para 

resistir a grandes pressões, como o peso de ônibus e caminhões, além de resistir à oxidação.  

Procuramos informações para melhorias do sistema de drenagem das águas pluviais, e 

consideramos que poderá ser eficiente para o município a implantação do projeto “Boca de 

Lobo Inteligente”.  

Em pesquisas realizadas na internet, descobrimos que outros municípios já utilizam de 

recursos semelhantes com tais projetos oriundos de parlamentares dos mais diversos partidos 

políticos, sendo que tais projetos já foram implantados em grandes centros como São 

Paulo/SP, Rio de Janeiro/RJ, Goiania/GO, e até em cidades menores como Estância Velha/RS 

e Piracicaba/SP.  

O equipamento de fácil manuseio pode ser operado pelos mesmos responsáveis pela 

limpeza pública municipal, aumentando a frequência de manutenção, diminuindo o risco de 

entupimento e alagamentos.  

As “Bocas de Lobo inteligentes” podem diminuir enchentes e acúmulo de lixo nos 

bueiros e galerias pluviais. A caixa coletora é instalada dentro dos bueiros com capacidade 

mensurada de acordo com os parâmetros técnicos dos bueiros do município de Bagé. Ela age 

como uma peneira, retendo os resíduos e deixando a água passar. Isso impede que os bueiros 

fiquem obstruídos na hora das chuvas, e reduz a poluição de rios e córregos, evitando as 

enchentes.  

O crescimento urbano das cidades brasileiras tem provocado impactos significativos 

na população e no meio ambiente. Estes impactos vêm deteriorando a qualidade de vida da 

população, devido ao aumento da frequência e do nível das inundações, prejudicando a 

qualidade da água, e aumento da presença de materiais sólidos no escoamento pluvial. Estes 



problemas são desencadeados principalmente pela forma como as cidades se desenvolvem: 

falta de planejamento, controle do uso do solo, ocupação de áreas de risco e sistemas de 

drenagem inadequados.  

 

 

 

SALA DAS SESSÕES, 05 de novembro de 2018. 

 

 

 

_____________________________________ 

Ver. Antônio Carlos Gomes Garcia 

Bancada do PTB 

 


