
 
PROJETO DE LEI CM Nº 086-02/2022 

 
DISPÕE SOBRE O DISPOSITIVO 
CHAMADO “BUEIRO INTELIGENTE” NOS 
NOVOS LOTEAMENTOS DO MUNICÍPIO 
DE LAJEADO. 

 

MARCELO CAUMO, Prefeito Municipal de Lajeado, Estado do Rio 
Grande do Sul,   

 
FAÇO SABER, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono 

e promulgo a seguinte Lei:  
 
Art. 1º Fica instituída a obrigatoriedade para os novos loteamentos 

da utilização de “bueiros inteligentes”, como forma de prevenir e 
minimizar os problemas causados pelas chuvas.  

 
Art. 2º O “bueiro inteligente” é composta de caixa coletora, instalada 

no interior dos bueiros onde exista boca de lobo, conforme Anexo I.  
 
Parágrafo único. Entende-se como “bueiro inteligente” o sistema 

instalado no interior dos bueiros, com capacidade mensurada de acordo 
com os parâmetros técnicos dos bueiros da cidade de Lajeado, 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 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições contrárias. 
 
Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 23 de setembro de 

2022. 
 
 
 
 

Ana Rita da Silva Azambuja 
Vereadora (MDB) 

 



 
MENSAGEM 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. O município vem enfrentando 
constantes entupimentos de bueiros, principalmente na época de 
chuvas intensas. Por isso, 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, Piracicaba/SP e Itapema/SC.  

 
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. Com relação à drenagem urbana, pode-se dizer que 
existe uma conduta que tende a agravar ainda mais a situação: 

 
Os projetos de drenagem urbana têm como filosofia escoar a 

água precipitada o mais rapidamente possível para jusante. Este 
critério aumenta em várias ordens de magnitude a vazão máxima, a 
frequência e o nível de inundação de jusante; quanto menos resíduos 
tiver na água, maior sua capacidade de escoamento. 

 
 
 
 

 
 



ANEXO 1 
 

 

 
 
Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 23 de setembro de 

2022. 
 
 
 
 

Ana Rita da Silva Azambuja 
Vereadora (MDB) 

 


