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A preciosa concepção do uso sustentável dos recursos naturais disponíveis introduziu na 
sociedade postura bastante diversa daquela adotada num passado não muito remoto, onde se 
pressupunham infindáveis. Esta tomada de consciência exigiu-nos um esforço imediato e 
conjunto no enfrentamento de questões até então vistas através da lente da superficialidade; a 
poluição sob todas as suas formas, o desmatamento, a desertificação, a produção humana de 
gases capazes de interferir na camada de ozônio, o aumento gradual do calor da Terra e, junto 
com tudo isso, a, cada vez mais crescente escassez de água, bem natural indispensável à 
manutenção da vida. Esta constatação exigiu do Poder Público a propositura de ações enérgicas 
em favor do bem comum, capazes de equacionar a situação e produzir, gradativamente, o saldo 
positivo desejado. 

Em nosso Estado, várias medidas que intentam promover a produção e manutenção de 
espaços habitáveis, em consonância com a desejável sustentabilidade do meio ambiente 
explorado, têm se somado, através de imposições legais, advindas das esferas Estadual e 
Municipal. A lei estadual que definiu a Área de Proteção dos Mananciais decorre desta mesma 
intenção e busca garantir a manutenção da qualidade da água nos reservatórios naturais de água 
existentes naquele perímetro. Claro está que esta lei, por si só, não conseguiu impedir a ocupação 
desordenada que lá se instalou e que, agora, motiva medidas alternativas regularizadoras da 
situação existente. 

Uma nova alternativa foi trazida à luz com a recente edição da Lei Estadual n° 
11.216/2002 que criou forma alternativa de regularização dos assentamentos ali existentes, 
mediante forma compensatória de manutenção de área livres úteis à manutenção da qualidade dos 
mananciais envolvidos, ainda que não contíguas ao empreendimento a ser regularizado, desde 
que situadas nas faixas de 1º categoria ou faixas de 2° categoria, Classes A, B e C, dentro da sub-
bacia hidrográfica respectiva, definidas na lei estadual. Tal possibilidade, entretanto, apõe limite 
que esbarra na condição econômica do público alvo, uma vez que esta compensação implicará na 
aquisição de nova área para a finalidade descrita. 

A proposta de lei em oferta visa conjugar esforços para que o objetivo buscado pela lei 
estadual seja plenamente atingido, também, e, mormente, pelos assentamentos localizados em 
área de mananciais, cuja população não disponha de renda suficiente para a aquisição da área 
livre a serem vinculadas ao assentamento a ser regularizado, ficando, portanto, à margem do 
equacionamento de questão de tão relevante significado não apenas para aquela comunidade 
envolvida, mas para todos munícipes que daqueles mananciais dependem. 

Assim, de acordo com a presente proposta de lei, o Poder Público Municipal, mediante 
requerimento dos interessados, procederá à avaliação sócio-econômica e ambiental detalhada, 
verificando o onus e benefícios envolvidos na regularização dos assentamentos em questão e a 
existência ou não de interesse público que motive a vinculação de áreas livres públicas, 
localizadas na área em questão, que possibilitem o cumprimento da exigência contida na lei 
estadual de proteção dos mananciais. 

Por se tratar de matéria que envolve importante medida para solução de questões 
presentes e futuras, configurando tema de incontestável relevância para a comunidade e Poder 
público, conto com a aprovação dos nobres Pares. 


