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PROJETO DE LEI Nº                  /2019 

 
DISPÕE SOBRE O PROGRAMA LIMPA RIO, 
NO AMBITO DO ESTADO DO ESPIRITO 
SANTO. 

 
 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RESOLVE: 

Art. 1º – Fica instituído o Programa Limpa Rio no âmbito do Estado do Espírito 

Santo com o objetivo de realizar o desassoreamento e limpeza dos rios, visando à 

manutenção dos leitos e margens dos corpos hídricos, de forma a favorecer o 

escoamento das águas e prevenir inundações.  

 

Art. 2º – O Programa deverá ser realizado em todo o Estado do Espírito Santo, 

devendo ser asseguradas intervenções que promovam a prevenção da proliferação 

de vetores e a conscientização sobre a ocupação e construções irregulares junto às 

margens. 

 

Art. 3º – São objetivos do Programa Limpa Rio: 

I - Propiciar o desenvolvimento de valores e comportamentos, individuais e 

coletivos, favoráveis à preservação dos cursos d’água e das áreas reflorestadas; 

II - Difundir noções de meio ambiente e contribuir para a adoção de procedimentos 

adequados para a solução dos problemas ambientais locais;  

III – Conscientizar a população ribeirinha acerca dos riscos de construções 

irregulares em áreas de preservação permanente; 

IV – Criação de mecanismos para a adequação ambiental das áreas de construção 

irregulares previstas neste Programa; 

V – Eliminação integral de situações de despejo de dejetos humanos e demais 

resíduos nos cursos d’água.  

 

Art. 4º - O Poder Executivo poderá regulamentar a presente Lei. 

 

Art. 5º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Sala das Sessões, 22 de Novembro 2019. 
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JUSTIFICATIVA 

A iniciativa pretende através da edição da norma, além de dar força de Lei a esse 

Programa, garantir a prevenção em todos os Municípios de nosso Estado, quanto a 

proliferação de vetores, a conscientização sobre a ocupação e construções 

irregulares junto às margens, reduzindo o risco de inundações. 

Neste momento, atravessamos uma fase de grande preocupação por conta das 

chuvas que assolam o Estado do Espírito Santo incessantemente há mais de 10 dias. 

As consequências do grande volume de água em intervalo de tempo tão curto são 

inúmeras, mas as que causam maior impacto negativo são as decorrentes das 

intervenções humanas em áreas de preservação ambiental.  

Na última semana, um rio que transbordou foi responsável pela morte de uma 

pessoa e por centenas de desabrigados e desalojados. Trata-se, notoriamente, de um 

desastre ambiental, que poderia ser amenizado por meio de medidas de prevenção 

que devem ser adotadas pelo Estado em parceria com a sociedade civil organizada.  

O que se pretende é evitar a ocorrência de novos desastres como esse e manter a 

população protegida em momentos críticos como o atual. O meio ambiente 

equilibrado é direito de todos e cabe ao ser humano harmonizar-se a ele.  

Com essas iniciativas teremos a redução do risco de inundações no decorrer dos 

períodos de enchentes, promovendo segurança para a população local.  

Por essa razão, submeto a presente proposta à análise e aprovação desta Casa 

Legislativa. 

 

Sala das Sessões, 22 de Novembro de 2019. 
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