AL aprova projetos ambientais
Legislativo estabelece conceito de monumento natural estadual
A Assembléia Legislativa de Minas. Gerais, em reunião plenária
re,ahzada, no dia 7, aprovou, em
2. turno, o projeto de lei n.'
411/91, que estabelece o conceito de monumento natural estadual e n,? 413/ 91, que dispõe sobre a proteção de mananciais destinados ao abastecimento público
ambos de autoria do deputad~
Mauro Lobo (PL) . Ainda na mesma reunião foram aprovados em
1.' turno o Projeto de Lei n. •
250/91, do deputado Agostinho
Patrus, que autoriza o Poder Executiv.o a permutar imóvel de sua
propriedad~ com o município de
Santa Mana de Itabira e em 2.•
turno o Projeto n.' 369/91 do
de~utado Cússimo Freitas. q~e autonza o Estad-o a doar imóvel ao
município de Guapé.
Caso o governador Hélio Gar·
cia sancione o Proiet:> 413/91. a
partir de agora será pr.oibida, na
área da bacia dos mananciais. a
instalac:;ão ue projetos ou empre·
endimentos que comprometam o
padrão mínimo de qualidade das
águas que suprem as cidades mineiras. Indústrias poluentes, ativi-

dade extrativa vegetal ou mineral,
estah~lPcimentos hospitalares, cemitérios. aterros sanitários ou mesmo depósito dr lixo radioativo
fazem parte da lista de proibições
estabelecida oeJ.o projeto.
As quantidades armazenáveis,
dentro da área dos manancias, de
produtos ouimicos ligados à agricultura, defensivos agrícolas e fertilizantps serão estabelecidas ne 1a
quantidade que coloque em risco
Secretaria de Estado da Saúde.
Por outro lado, não será permitido. em hipótese alguma. o transporte de produtos tóxicos · em
onantid"de oue coloque em risco
a qualidade das ;'iguas, ·em caso de
acidente.
Com o objetivo de se fazer
cumprir a nova lei, o Poder Público Estaàual criará incentivos
para as atividades de reflorestamento com espécies nativas ao
combate à erosão e ao assorea·
mento dos rios que forem realizados dentro da bacia dos mananciais.
As atividades que permanecem
legais dentr.o dr s mananciais são:
turismo ecológico, pesca, prãtica

agropecuária em esca~a ccmr:ativel com a preservaçao ambiental, uso da irrigação, desà e que
a quantidade de água c_:aptada
não ·implique na d!mmu1çao da
vazão, piscicultura, alé~ da produção de hortifrutigranJC!rDS .

Monumentos naturais
Também aprovado em 2.' turno .o Projeto 411/91, a partir da
sancão do governador, em que
fica· estabP.lecido que os monumentos naturais estaduais s~rã?
todos os sítios com caractenstJcas especiais de beleza paisagís·
tica e de vaiare~ históricos, arqueológicos ou turístico.s que merecam proteção especial. fixada
peio Conselho de Política Ambiental - Capam.
Minas Gerais passa a contar
com os seguintes
monumentos
naturais: Pico do ltabirito ou
Itambé do Campo; do lbiturun:t;
dD Itambé; serras do Caraça. da
Piedade, do Cabral e, no phno
de Pocos de Caldas. a Serra de
São D~mingos e seus limites.
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