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:Altera Tlrsposlóvcnra-tel
6.451, de 08 de abril de
2002, que dispõe a criação da Área de Proteção
Ambiental do Lago de Tucurui - APA LAGO DE
TUCURUí, da Reserva de Desenvolvimento
Sustentável do ALCOBAÇA - RDS ALCOBAÇA e
a Reserva de Desenvolvimento Sustentável do
Pucuruí - Ararão - RDS PUCURuí-A RARÃ O, no
território sob jurisdição do Estado do Pará, e dá
outras providências.
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LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ estatui e eu sanciono a seguinte lei:

Att. 1° - O artigo 4° da Lei Estadual 6.451, de 08 de abril de 2002, terá o inciso VI proscrito,
passando a vigorar com a seguinte alteração:

( ...)

VI -

a construção

de poços para receber

o despejo

de fossas sépticas

e poços de

abastecimento de água, com afastamento inferior a 15 (quinze) metros entre eles;
VII - o despejo de esgotos domésticos e outros' efluentes residuais diretamente nos recursos
hídricos, sem prévio tratamento que impeça a contaminação;
VIII - a implantação de vazadouros de resíduos sólidos na faixa de 500 metros ao redor das
margens do Lago Tucuruí e de seus corpos d'água.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Cabanagem, Plenário Newton Miranda, em 10 de setembro de 2019.
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JUSTIFICATIVA
A área intitulada mosaico de unidades de conservação, é composta pela Área de
Proteção

Ambiental

(APA)

do Lago de Tucuruí

(568.667,00

ha), pelas

Reservas

de

Desenvolvimento Sustentável (RDS) Alcobaça (36.128,00 ha) e Pucuruí-Ararão (29.049,00 ha),
e pelas Zonas de Proteção da Vida Silvestre- ZPVS, e compreende
paraenses

parte dos municípios

de Breu Branco, Goianésia do Pará, Itupiranga, Jacundá, Nova Ipixuna, Novo

Repartimento e Tucuruí, e foram criadas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente/ SEMA,
conforme Lei Estadual N° 6.451 de 08/04/2002.
Estas unidades de conservação
atendimento
biodiversidade

de duas necessidades
grandemente

foram decretadas

objetivando

básicas: servir como instrumento

principalmente

de conservação

o
da

degradada pelas obras realizadas com a construção da usina

hidrelétrica de Tucuruí/PA, e para atenuar os múltiplos conflitos territoriais locais, decorrentes
da implantação deste empreendimento.
A Lei Estadual 6451 de 08 de abril de 2002,

no que se refere em seu artigo 12°, as

unidades de Conservação criadas por esta Lei disporão de Plano de Manejo de Uso Múltiplos, o
qual deveria ter sido elaborado no prazo máximo de 5 (cinco) anos a partir da data dá sua criação.
Os Governos anteriores não respeitaram a exigência da Lei, transpassado
regulamentado,
Sustentabilidade

o período

já se vão 17 (dezessete) anos, nem a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
e nem o Instituto de Desenvolvimento

do Pará - IDEFLOR-BIO,

elaboraram o detalhamento

Florestal e da Biodiversidade do Estado
do Plano de Manejo na APA Lago do

Tucuruí.
A APA, justamente por ser a categoria de unidade de conservação menos restritiva com
relação ao uso dos recursos naturais localizados no seu interior não proíbe, em tese, a extração
mineral, segundo a Lei Federal No 9.985, de 18 de julho de 2000 que institui o Sistema Nacional
de Unidades de Conservação

da Natureza. Tendo em vista a descrição dessa categoria de

unidade, bem como os seus objetivos, não é de se vedar, em princípio, o desenvolvimento
qualquer atividade/empreendimento,
atividades

de mineração

incluída aí a mineração. Todavia, as condições para as

(assim camo

todas

as demais)

nas APAs

deverão

zoneamento estabelecido no seu plano de manejo, isso é o que prevê a Lei.
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A Agência Nacional de Mineração concede a lavra aos mineradores, seguindo todos os
preceitos legais, porém o inciso VI da Lei Estadual N° 6.451 veda quaisquer atividade, nosso
Estado com riquezas minerais das mais adversas e abundantes tem que usar de suas riquezas
para gerar emprego e renda para o seu povo, com todas as normas ambientais cumpridas e
resg uardadas.
Suprimir este inciso é contribuir com o desenvolvimento

sustentável

do Estado, é

ampliar o mercado e aumentar a geração de empregos diretos e indiretos. A recente legislação
arnbiental que regulamentou a ocupação dos espaços territoriais do Brasil, em especial a Lei do
SNUC - Sistema Nacional de Unidades de Conservação e o Decreto N° 4.340, de 22 de agosto
de 2002 que regulamentou esta Lei, incluíram de forma muito subliminar a importância social,
econômica e geopolítica da atividade de mineração. Este é o espírito desse Projeto de Lei que
levo ao conhecimento de meus ilustres pares, pois promoverá pela primeira vez, a legitimação e
reconhecimento

do

Estado

poder

acessar

suas

próprias

riquezas

em

detrimento

do

desenvolvimento

includente, por meio do uso dos recursos minerais em unidades de conservação

com uso sustentável ao desenvolvimento e geração de emprego no Estado.
Por entender, portanto, que a presente matéria é de grande importância para a
sociedade, como um todo, apresento esta proposição a esta Casa de Leis, na forma do artigo 155,
inciso 11 do Regimento Interno Assembleia

Legislativa do Estado do Pará, submeto o presente

Projeto de Lei à apreciação dos Nobres Pares que integram esta Casa Legislativa, requerendo
que, após a regular tramitação processual, se· deliberado e aprovado na devida forma regimental.
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