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CARTA POPULAR 
À CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE 

 
 

Os Cidadãos/moradores de Santo Antônio do Monte, cujas assinaturas estão na 

listagem anexa, vêm, através desta, APRESENTAR, PERANTE A CÂMARA 

MUNICIPAL, REPÚDIO AO PROJETO DE LEI DO CHEFE DO EXECUTIVO, 

PELO QUAL PRETENDE-SE A REVOGAÇÃO DA LEI 2.274/16, QUE 

CONFERE PROTEÇÃO ESPECIAL AO CÓRREGO GUANDU, ÚNICO 

MANANCIAL QUE ABASTECE A POPULAÇÃO URBANA.  

A Lei 2.274/16 foi uma conquista da Sociedade Santo-antoniense e surgiu da 

necessidade de ações práticas e efetivas voltadas à proteção do manancial que abastece 

a Cidade. Essa proteção se mostrou imprescindível depois que, por três anos, a 

população enfrentou racionamento de água. Não podemos retroceder. Se revogada a 

Lei, ficaremos na contramão da história. 

O objetivo da revogação da Lei é permitir parcelamentos de solo (loteamentos e 

chacreamentos) na área da sub-bacia, o que irá comprometer o abastecimento de água e 

trará mais poluição ao Córrego Guandu. Lembramos que, conforme estudo recente da 

UEMG, de Divinópolis, devido à expansão urbana, a nascente localizada nos fundos do 

bairro Pedro Lacerda Gontijo, que desagua no Córrego Guandu, já está contaminada por 

coliformes totais e termotolerantes, o que indica contaminação por fezes. Não podemos 

agravar os problemas da sub-bacia. 

Além de comprometer a qualidade da água, a expansão urbana nessa área irá 

suprimir a vegetação já escassa que fragilmente sustenta a sub-bacia hidrográfica que 

sozinha abastece toda a área urbana, o que diminuirá ainda mais o volume hídrico.  Não 

precisamos de mais loteamentos e chacreamentos que servem apenas para a 

concentração de riquezas e que em nada contribuem para a redução do déficit 

habitacional da população de baixa renda do Município.  

Como já foi exposto aos nobres Vereadores, não existem inconstitucionalidades 

ou ilegalidades na citada Lei, inclusive, quando de sua aprovação por unanimidade, foi 

submetida à criteriosa análise do Competente Assessor Jurídico da Câmara, tendo sido 

sancionada sem vetos pelo Prefeito Municipal, não havendo manifestação contrária do 

Procurador do Município. A Lei foi fruto de debates e propostas apresentadas por 

integrantes do Poder Público e Sociedade Civil. Não houve restrição ou empecilho para 

a participação de qualquer pessoa interessada, pelo contrário, várias entidades e órgãos 

foram convidados a participarem das Comissões. 

O Poder Legislativo Municipal, legítimo representante do povo, não pode 

permitir que o interesse econômico prevaleça sobre o direito à segurança hídrica dos 

mais de 25.000 habitantes. É dever do Poder Público e da Sociedade preservar o meio 

ambiente para garantir os recursos naturais imprescindíveis à sadia qualidade de vida 

das presentes e futuras gerações. 
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