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AUTORA: VEREADORA KÁTIA PEREIRA DA SILVA.

Dispõe sobre a limpeza da barragem localizada próxima ao asfalto aa
saída de Montadas para Areial e dá outras providências.

1° artigo: Aquisição de aparelho para limpeza da barragem;
• O procedimento usado não deve ser nocivo aos peixes.
2° artigo: Verificar se a rede de esgoto está sendo desviada para a barragem;

• Se sim,criar um reservatório para depositar o esgoto do município;
• Este reservatório de esgoto deverá está a uma distância não menor que 250 metros da
barragem para evitar possível recontaminaçào;
3° artigo: Proibir jogar lixo próximo ao local;
• Os lixos que forem coletados diariamente/semanalmente pela prefeitura deverão ficar no
mínimo a 100 metros de distância do local;

• Colocar vigilantes para monitorar a inflação desta lei;
4° artigo: Proibir dar banho em animais na barragem;

5° artigo: A pesca no local continua permitida;
6°artigo: Fazer a manutenção da limpeza da barragem periodicamente;
Montadas/PB, 13 de agosto de 2021.
KÁTIA PEREIRA DA SILVA
VEREADORA.
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JUSTIFICATIVA

Durante as aulas da disciplina de Colabore e Inove em que se estava discutindo sobre os

problemas ambientais existentes, vários alunos do 1 ° ano do ensino médio da ECI Maria José de
Souza relataram sobre o mau odor presente na barragem localizada na saída do município de
Montadas para Areial. Foi dialogado quais seriam as possíveis causas, conseqüências e soluções
para este problema. Sendo assim, os estudantes concordaram em criar este projeto de lei com o
intuito de solucionar (ou amenizar) esta situação, e assim contribuir para a diminuição de qualquer

tipo de poluição ambiental neste local. Portanto os criadores deste projeto foram todos os (as)
estudantes do l°ano do ensino médio da ECI Maria José de Souza (turma 2021) e estão
representados por:
ANDERSON FERNANDES FERREIRA JÚNIOR -(1°B)

DANILO DA SILVA SOUZA -(1°A)
JADSON DA SILVA OLIVEIRA -(I°A)
JOYCE BRENA HENRIQUES DA SILVA -(PC)
MARIA RAYSSA DE FRANÇA SOARES-(PA)
RIALY DO NASCIMENTO FRANKLIN -(PB)

O mau cheiro indica que a barragem está sendo poluída, porém não se sabe ao certo de onde

vem esta poluição: se dos habitantes que depositam lixo próximo à barragem ou do esgoto que vem
da zona urbana. Por este motivo é solicitado que seja identificado a origem desta contaminação para
que se possa atuar diretamente nela. Por está poluída é provável a proliferações de doenças causadas
por vírus e bactérias, como a cólera, leptospirose, esquistossomose, diarréia, hepatite A, entre

outras. É sabido que há pessoas que dão banhos em animais e pescam no local, tendo contato com a
água da barragem correndo o risco de serem contaminados por alguma das doenças citadas acima e
espalhar para os demais membros da comunidade em que vivem, afetando assim a saúde pública do
município.
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O Município de Montadas, até o presente momento, não possui água encanada na zona

urbana, portanto é imprescindível que haja uma ação para a despoluição da água desta barragem e
que ela possa ser usada para o uso dos habitantes, principalmente, em tempos de seca, seja para
gasto ou consumo próprio.

Com a despoluição da água, é sugerido também que sejam construídos espaços próximos à
barragem para a prática de atividades físicas, como caminhada e ciclismo, construção de locais para
vendas, onde os moradores da região também poderão comercializar os peixes da barragem, e a

plantação de árvores nativas, contribuindo assim para a prevenção da erosão do solo e redução da
poluição do ar.

Desta forma, o município irá promover uma melhor qualidade de vida para seus habitantes,
garantir água para uso da população, incentivar a prática esportiva e a economia local, além de
preservar o meio ambiente.
Reiteramos e pedimos encarecidamente a limpeza da barragem localizada na saída de
Montadas para Areial pelos motivos expostos anteriormente.

Montadas/PB, 13 de agosto de 2021.

KATIA PEREIRA DA SILVA
VEREADORA.

