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Visa o presente projeto de lei, de au-
toria do Nobre Vereador italo Cardoso, dispor sobre a co-
mercialização e utilização de produtos que contenham asbes-
to (amianto), no âmbito do Município, e dar outras provi-
dências. O projeto em tela estabelece que o Municí p io pro-
moverá, em colaboração com os Orgãos públicos estaduais,
federais e entidades afins, a preservação, conservação, de-

4 fesa e melhoria do meio ambiente, relativamente ao uso do
asbesto. Os artigos 42 e 52 da propositura vedam, no Muni-
cí p io, a pulverização do amianto, a utilização de quaisquer
tipos de amianto pertencentes ao grupo dos anfibOlios e,
num prazo de 4 anos, o uso de qualquer espécie de amianto,
inclusive a fabricação e comercialização de produtos que o
contenham.

Segundo a justificativa, a exposição
direta ou indireta ao amianto, fibra natural largamente
utilizada na indústria, pode provocar câncer do pulmão e do
trato gastrointestinal, bem como um tumor raro denominado
mesotelioma. O amianto também provoca nas pessoas uma fi-
brose pulmonar crônica, progressiva e irreversível, conhe-
cida como asbestose, que pode evoluir para a insuficiência
respiratOria e até causar a morte, mesmo apOs o afastamento
da exposição.

No âmbito da competência desta Comis-
são, entendemos que a propositura, ao resguardar a saúde da
p opulação do Município, é oportuna e meritôria. Em vista do
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exposto, favorável, pois, este parecer.

Sala da Comissão de Atividade Econômi-
ca, em




