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Portal da ALMG oferece consulta pública
sobre criação da APA Fernão Dias

Continua disponível no Portal 
da Assembleia uma consulta 
pública sobre o Projeto de Lei 
(PL) 2.999/15, da deputada 
Marília Campos (PT). A proposi-
ção cria a Área de Proteção Am-
biental (APA) do Parque Fernão 
Dias, localizada em um terreno 
de 985.000m² situado nos mu-
nicípios de Contagem e Betim, 
na Região Metropolitana de 
Belo Horizonte (RMBH).

Na área, de propriedade 
do Estado, está implantado 
hoje um parque urbano deno-
minado Parque Fernão Dias. 
De acordo com a deputada 
Marília Campos, o objetivo do 
projeto é garantir a preserva-
ção e a revitalização do espa-
ço, bem como o seu uso.

A consulta pública recebe 
comentários e sugestões de ci-
dadãos a respeito da proposta, 
atendendo a exigência da Lei 
20.922, de 2013, que dispõe 
sobre as políticas de proteção 
à biodiversidade no Estado.

De acordo com a norma, 
em matéria relativa à criação 
de unidades de conservação, 
como é o caso dos parques e 
das áreas de proteção ambien-
tal, o poder público deve for-
necer informações adequadas 
à compreensão da população 
e dar ampla divulgação ao fa-
to. Para isso, um dos mecanis-
mos é a consulta pública.

Para acessá-la, basta clicar, 
na home page, no menu “Ati-
vidade parlamentar”, depois 
em “Tramitação de projetos”. 
Nessa seção, basta colocar o 
número e o ano da proposição 
na aba “Pesquisa rápida”.
Interdição – Localizado em sua 
maior parte no município de Be-
tim, o parque foi interditado em 
2014, devido às condições de 
degradação e insegurança em 
que se encontrava, privando a 

comunidade de uma ampla área 
verde e de um espaço de lazer.

Em visitas ao parque, em 
setembro de 2015 e agosto 
de 2016, junto com outras au-
toridades e lideranças comu-
nitárias, a deputada Marília 
Campos ressaltou a importân-
cia da conservação do espaço 
para a população das duas ci-
dades, para a preservação do 
meio ambiente e para a quali-
dade de vida da região.

“Queremos formar uma 
frente, juntamente com a 
população, a fim de buscar 
medidas capazes de devolver 
o parque aos moradores de 
Contagem e Betim”, assina-
lou a parlamentar. “As cida-
des têm que ser humanizadas 
e precisam de áreas verdes, 
água, córregos, rios e nascen-
tes. Recuperar essa área é o 
sonho de todos nós que aqui 
vivemos”, frisou.

Projeto já pode retornar ao Plenário
No último mês de setembro, a 
Comissão de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentá-
vel aprovou parecer de 2º tur-
no favorável ao PL 2.999/15. O 
relator, deputado Inácio Fran-
co (PV), apresentou o Substi-
tutivo nº 1 ao texto aprovado 
em 1º turno (vencido). Com 
isso, o projeto já está pronto 
para voltar ao Plenário, para 
análise em 2º turno. 

Originalmente, a pro-
posição cria a área de pro-
teção ambiental. Durante 
a tramitação da matéria, 
foram feitas visitas ao lo-
cal, audiências públicas e 
debates. Entendeu-se, en-
tão, que a melhor opção, 
naquele momento, seria a 
transformação da área em 
um parque estadual efeti-
vo, ou seja, uma unidade 

de conservação legalmente 
constituída. 

Em audiência pública rea-
lizada no dia 24 de agosto, no 
próprio espaço, representan-
tes de órgãos técnicos do Es-
tado e de entidades de classe 
empresariais manifestaram 
preocupação com a criação 
de um parque estadual na-
quele local, posicionando-se 
contrariamente. Recomenda-

ram, então, que fosse reto-
mado o texto original.

Diante disso, a deputada 
Marília Campos encaminhou 
nova redação ao projeto, 
que foi acatada, por meio do 
Substitutivo nº 1, com algu-
mas adaptações necessárias 
para a plena utilização da 
área. A principal mudança é a 
alteração da denominação da 
unidade de parque para APA.  

Na área sugerida para a APA, está implantado um parque urbano, atualmente em condições de abandono

Guilherme Dardanhan 
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12 horas
•  Zás (Teatro) – espetáculo musical O que você vai ser quando crescer?

O prazo para apresentação de emendas aos Projetos de Lei (PLs) 3.820/16 e 3.819/16, que contêm, respectivamente, 
o orçamento do Estado para 2017 e a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG) 2016-2019 para o 
exercício de 2017, vai até as 18 horas do dia 1º de novembro.

As emendas devem ser cadastradas no Sistema de Orçamento (SOR) e no Sistema de Plano Plurianual (SPP). 
Na intranet, foi publicada uma página especial para tratar do assunto, na qual servidores e deputados podem 
esclarecer as dúvidas mais frequentes sobre o tema.

 0h Palestra TRE (continuação) – Reforma brasileira na perspectiva 
do Direito Comparado, com Tarso Duarte e Ana Márcia Mello

 1h Panorama – Pessoa com deficiência no mercado de trabalho 
 1h30 Resenha da Semana
 2h Comissão de Minas e Energia (16/6) – Mexilhão dourado
 3h50 Palestra – Dinâmica intercameral e o processo legislativo no 

Brasil, com Rafael Melo 
 6h TV Escola – Estatuto da Criança e do Adolescente – Teleaula 5: 

Propostas para o futuro do Brasil
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Mundo Político/Parlamento Brasil
	 7h30	 #Confirma	
 8h Mundo Político 
 8h30 Panorama – O uso de marca-passo
 9h Assembleia Notícia (ao vivo)
 9h30 Comissão de Meio Ambiente (14/9) – Resultados da 

negociação do governo com servidores do Sisema
 11h30 Parlamento Brasil
 12h Sala de Imprensa – Cobertura da crise econômica 
 13h Horário Político

13h10 Mundo Político 
13h45 Assembleia Notícia (ao vivo)
14h15 Comissão de Participação Popular (27/9) – Ocupações na 

Região Metropolitana de Belo Horizonte
17h30	 #Confirma
 18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Mundo Político/Brasil Eleitor
 19h Resenha da Semana         
19h30 Panorama – O uso de marca-passo
 20h Segunda Musical (inédito) – Duo de violões Araújo-Reis e Duo 

ConAffetto
20h30 Horário Político
20h40 Compactos de Comissões 
 21h Assembleia Debate (inédito) – Reforma do ensino médio
 22h Resenha da Semana
22h30 Mundo Político
 23h Via Justiça (inédito) – 15 anos do PAI-PJ
23h30 Zás (inédito) – Peça Rir-votril, porque rir é melhor que remédio

• programação sujeita a alterações 

Hoje

Confira os destaques do final de semana
ASSEMBLEIA DEBATE
O programa aborda as mudanças no ensino médio propostas pelo governo federal. A previsão 
é que as turmas iniciadas em 2018 já estejam adequadas às novas regras, que afetam o con-
teúdo e o formato das aulas e interferem na elaboração dos vestibulares e do Enem. Sexta e 
sábado, às 21 horas; domingo, às 13 horas. 

GERAÇÃO
O comediante mineiro Carlos Nunes é a atração do programa. Ele fala sobre sua trajetória nos 
palcos e sua veia cômica. Em seu último trabalho, uma peça dedicada a Francisco de Assis, ele 
aborda o amor do santo pelos animais e traz essa questão para os dias de hoje. Sábado, às 19 
horas; domingo, às 12h30. 

PANORAMA
A inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho é o tema do programa. Os con-
vidados analisam, entre outras questões, por que muitas empresas não têm preenchido a cota 
de vagas reservada a essa parcela da população. Domingo, às 22 horas.


