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Projeto de Lei nº 001/2017  
 

Pedro Afonso – TO, 17 de outubro de 2017  
 

“DECLARA COMO PATRIMONIO 
NATURAL,HISTORICO,CULTURAL E 
TURISTICO DO MUNICIPIO DE PEDRO 
AFONSO TO O TRECHO DOS RIOS 
SONO E PERDIDO QUE BANHA O 
TERRITORIO DO  MUNICIPIO E DA 
OUTRAS PROVIDENCIAS .”.  

 

 
 O Vereador que o Presente subscreve, no uso de suas atribuições legais, e 
constitucionais que lhe são conferidas por lei encaminha para apreciação dos demais 
pares o seguinte projeto de Lei nº 0001/2017. 
 
 
ART. 1º - Fica Declarado como patrimônio histórico, natural, cultural e turístico do 
município de Pedro Afonso TO, o trecho dos Rios Sono e Perdido que banha o 
município de Pedro Afonso TO. 
 
Parágrafo Único: Fazem parte integrante do patrimônio de que se trata o “caput” 
deste artigo, as unidades de conservação adjacentes ao trecho dentro do município 
compreendendo os dois rios Sono e Perdido, áreas indígenas e comunidade 
ribeirinhas, sendo vedada sua alteração ou supressão da vegetação protegendo assim 
o patrimônio ambiental e cultural de os ribeirinhos e toda as espécies de animais 
terrestres e peixes. 
 
ART. 2º - Para Efeitos desta lei, a declaração de que se trata o Artº1º, tem como 
Objetivos: 
 
I – Estimular o turismo ecológico a pratica de esportes, a pesca esportiva e a 
educação ambiental, protegendo o patrimônio natural; 
 
II – Preservar a diversidade ecológica a beleza dos rios e seus afluentes; 
 
III – Promover o Desenvolvimento Sustentável o turismo e a melhoria de vida das 
populações ribeirinhas, indígenas e dos pescadores profissionais; 
 
IV -  Coibir a degradação do Meio Ambiente; 
 
V - Preservar o Pato Mergulhão, que e uma das espécies em extinção no planeta, e 
que o Rio Sono guarda uma das unidades de preservação desta Espécie.  
 
ART 3º - As áreas dos Rios  Sono e Perdido e seus afluentes, dentro do Município de 
Pedro Afonso TO, são de interesse turístico, paisagístico, cultural e ambiental, não 
sendo autorizado sua submersão, alargamento dos canais ou instalação de qualquer 
estrutura que regule a vazão do rio e altere seu regime hidrológico natural;    
 
 



 
ART. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
 

Gabinete do Vereador Agnaldo Lima Sodré, aos dezessete dias do mês de outubro do 
ano de dois mil e dezessete (17/10/2017).  
 
 
 

AGNALDO LIMA SODRE  
Vereador 
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