
 

 

PROJETO DE LEI Nº 036/2017.  
  

Autoriza o Poder Executivo a criar 
o Fundo Municipal de Proteção 
do Rio Uraim e dá outras 
providências.  

  
A CAMARA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS APROVA E O PREFEITO 
MUNICIPAL SANCIONA A SEGUINTE LEI:   
  
Art. 1º - Fica autorizada a criação do Fundo Municipal de Proteção do Rio Uraim, 
com o objetivo de implementar ações destinadas a uma adequada gestão dos 
seus recursos hídricos, incluindo a preservação, melhoria e recuperação da 
qualidade ambiental do Rio Uraim, de forma a garantir um desenvolvimento 
integrado e sustentável e a elevação da qualidade de vida da população de 
Paragominas. 
  
Art. 2º - Para a consecução dos objetivos desta lei, constitui receita exclusiva do 
Fundo Municipal de Proteção do Rio Uraim: 1% dos recursos provenientes da 
arrecadação da Agência de Saneamento de Paragominas – SANEPAR.  
  
Parágrafo Único - As receitas descritas neste artigo, serão depositadas em conta 
específica do Fundo, mantida em instituição financeira oficial, instalada no 
Município.  
  
Art. 3º - Os recursos do Fundo Municipal de Proteção do Rio Uraim serão 
aplicados na execução de projetos e atividades que visem:  
  
I - promover o desenvolvimento economicamente equilibrado, socialmente justo 
e ambientalmente sustentável;  
  
II - custear e financiar as ações de controle, fiscalização e defesa do Rio Uraim;  
  
III - financiar planos, programas, projetos e ações, governamentais ou não 
governamentais que visem:   
  
a) a proteção, recuperação ou estímulo ao uso racional dos recursos hídricos do 
Rio Uraim;   
  
b) o desenvolvimento de pesquisas de interesse ambiental;   
  
c) o treinamento e a capacitação de recursos humanos;   
  
d) o desenvolvimento de projetos de educação e de conscientização ambiental;   
 
  
  



  
  
  
  
IV - garantir o saneamento ambiental;   
  
V - preservar a boa qualidade da água;  
  
VI - recuperação e preservação da mata ciliar;   
  
VII - incentivar o desenvolvimento de atividades econômicas vinculadas ao 
turismo ecológico e rural.   
  
Art. 4º - O Fundo Municipal de Proteção do Rio Uraim será gerido e administrado 
pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente em articulação com o Conselho 
Municipal do Meio Ambiente.   
  
Art. 5º - As disposições pertinentes ao Fundo Municipal de Proteção do Rio 
Uraim, não enfocadas nesta Lei, serão regulamentadas por decreto do Poder 
Executivo, ouvido o Conselho Municipal do Meio Ambiente.  
  
Art. 6° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.  
  
       

Sala das Sessões, aos 06 dias do mês de julho de 2017. 
  
  
 
  

__________________________________________ 
Alice Tatiane de Almeida Leandro 

Vereadora 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  



 
 
 
 

JUSTIFICATIVA 
  
O Brasil tem 12% da reserva de água doce do mundo, e mais de 70% das 
reservas hídricas do País se concentram na Amazônia. Devido a essa aparente 
abundância, muitas vezes, o recurso é tratado como se jamais fosse acabar. 
Entretanto, a importância da preservação dos rios e nascentes é indiscutível.  
  
O nosso querido rio Uraim, que sacia a nossa sede e gera riquezas, de vital 
importância para a oferta de água em toda a cidade, agoniza e pede socorro. A 
destruição das matas ciliares, o esgoto despejado sem tratamento, a poluição, a 
falta de amor e cuidados, o assoreamento, a aplicação de agrotóxicos nas 
lavouras às margens do rio, a pesca e caça predatória e a falta de projetos 
governamentais, são razões pelas quais julgamos inadiáveis a realização de 
ações voltadas para a preservação e revitalização do rio Uraim.   
  
Nesse contexto, mesmo com o repasse de recursos para ações ambientais 
genéricas a serem desenvolvidas pelo município, constata-se nos últimos anos 
que essas ações têm sido insuficientes, como se pode depreender da 
significativa deterioração do rio e da qualidade de suas águas, com sérias 
consequências para a população por ele abastecida. Propomos, no momento, a 
criação de um fundo para a recuperação ambiental, revitalização e preservação 
da sustentabilidade dos recursos hídricos da bacia hidrográfica do rio Uraim.  
  
Em face do exposto, apresentamos o presente projeto de lei, esperando contar 
com o apoio dos ilustres Parlamentares para o aperfeiçoamento e a rápida 
tramitação desta iniciativa que, estamos certos, é de alto interesse da população 
paragominense. Nosso rio é forte, nosso rio é guerreiro, nosso rio vive.  
  
  

Sala das Sessões, aos 06 dias do mês de julho de 2017. 
  
  
  
 
 

__________________________________________ 
Alice Tatiane de Almeida Leandro 

Vereadora 


