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Edital 

 

Consulta Pública para criação da Área de Preservação Ambiental Municipal 

Chapada dos Pequizeiros 

 

A Prefeitura Municipal de Francisco Badaró torna público que realizará consulta 

pública no dia 10 de Março de 2012 das 08:00 horas às 11:00 horas, no Pré Escolar 

Pingo de Gente, localizado na Rua Belo Horizonte, s/n, Bairro de Fátima, 

Francisco Badaró - MG com a finalidade de recolher dos presentes sugestões e 

críticas e a respeito da criação da Área de Preservação Chapada dos Pequizeiros, 

no município. 

 

___________________________________ 

José João de Figueiró Oliveira 

Prefeito Municipal de Francisco Badaró 

 

  

       

Pablo Rodrigues Martins 

Departamento Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 
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CONVITE: 

 
Prefeitura Municipal de Francisco Badaró 

 
14 de Fevereiro de 2012 

 
Prezado(a) Senhor(a), 

 
Temos a satisfação de convidar V. Sa. para participar da reunião pública que a Prefeitura 

Municipal de Francisco Badaró na figura do Departamento Municipal de Agricultura e Meio 
Ambiente realizará no dia 10 de Março de 2012, das 08:00 às 11:00 horas, no Pré Escolar 
Pingo de Gente, localizado na Rua Belo Horizonte, s/n, Bairro de Fátima, Francisco Badaró – 
MG. Esta reunião pública é parte do processo de Consulta Pública, cujo objetivo é apresentar a 
proposta de criação da Área de Preservação Ambiental Chapada dos Pequizeiros nesse 
município e colher subsídios para definir a localização, a dimensão e os limites mais 
adequados para a unidade. 

A área proposta abrange 6.250 hectares, tendo como a parte norte coincidente com os 
limites municipais de Francisco Badaró e Berilo. Situada em uma importante área de transição 
de três grandes biomas mineiros, a Mata Atlântica, o cerrado e a caatinga essa região abriga 
grande diversidade de fauna, flora e espécies ameaçadas de extinção.  

As Áreas de Preservação Ambiental são unidades de conservação de uso sustentável “em 
geral extensa, com um certo grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, 
estéticos ou culturais especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das 
populações humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, 
disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. 
É constituída por terras públicas ou privadas” (resolução Semad 318, 2005)  
 
V. Sa. poderá obter mais informações consultando o site da prefeitura Municipal ou 
diretamente no escritório deste município com Pablo Rodrigues Martins, telefone: 33 3738-
1345, Praça da atriz, s/n – Centro, Francisco Badaró - MG                                                
                                                      .  
Informações e sugestões podem ser enviadas para o Departamento Municipal de Agricultura e 
Meio Ambiente, no endereço: Praça da Matriz, s/n, centro, Francisco Badaró, ou pelo e-mail: 
prefeitura@franciscobadaro.mg.gov.br até o dia 27 de Fevereiro de 2012.  
 
Além de contarmos com sua valiosa contribuição, estamos solicitando seu apoio para divulgar 
amplamente esta reunião aberta a toda a população.  
 

Atenciosamente , 
 

 
        

José João de Figueiró Oliveira 
Prefeito Municipal de Francisco Badaró 
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Anexo 3| Resumo Público  
 

 
Área de Preservação Ambiental Municipal Chapada dos Pequizeiros 

 
 

 
No intuito de proteger parcela não degradada da vegetação e contribuir para 

a ordenação do processo de ocupação da terra, a prefeitura municipal através do 
departamento de agricultura e meio ambiente de Francisco Badaró pretende, em 
concordância com a população, criar a Área de Preservação Ambiental 
Municipal Chapada dos Pequizeiros, categoria de Unidade de Conservação de 
uso sustentável. 

 A área proposta possui 6.250 hectares tendo como a parte norte coincidente 
com os limites municipais de Francisco Badaró e Berilo e se destaca no município 
por manter conservadas espécies vegetais e animais típicas de cerrado, ainda, por 
abrigar nascentes e cursos d’água. Inventario de espécies feito no local demonstra 
um ambiente rico e diversificado, com destaque para a predominância de espécies 
do bioma cerrado, endêmicas e ameaçadas de extinção.  

A Chapada do Pequizeiro é popularmente conhecida por este nome devido à 
grande concentração de pequizeiros existentes em suas encostas na área mais plana 
da chapada. Além dos pequizeiros, compõem a paisagem da Unidade o Morro 
Redondo, muito conhecido e sempre visível de vários locais da APA. Nos limites 
da Chapada dos Pequizeiros são permitidos a “exploração do ambiente de maneira 
a garantir a perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos processos 
ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais atributos ecológicos, de forma 
socialmente justa e economicamente viável” (IBAMA, 2002). 

Apesar de sua importância biológica, a Chapada dos Pequizeiros passa por 
um franco processo de degradação da flora e por conseqüência da fauna, resultado 
do desmatamento crescente, das queimadas periódicas para o plantio e replantio de 
pastagens, e do mau uso da terra no desenvolvimento de atividades agrícolas. A 
destruição destes ambientes naturais leva a dispersão de algumas espécies ou a 
uma pressão sobre os remanescentes da vegetação natural, alterando a cadeia 
alimentar e comprometendo o equilíbrio ecológico da área.  

Neste sentido a APA Chapada do Pequizeiro tem por finalidade, assegurar o 
bem estar das populações residentes dentro da unidade e em todo município além 
de proteger os recursos naturais e garantir um meio ambiente ecologicamente 
equilibrado às atuais e futuras gerações.  
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Anexo 4 Formulário para consulta púbica  - deve ser disponibilizado para 
download no site da prefeitura  
 
 

CONSULTA PÚBLICA PARA CRIAÇÃO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃ O AMBIENTAL 
MUNICIPAL CHAPADA DOS PEQUIZEIROS 

 
Nome: _________   ____________________________________ 
 
 
Instituição/Comunidade: _________________   _____________ 
 
 
Telefone:_____________      __ Fax:___________  _____________ 
 
 
E-mail: _____________________________________  
 
Endereço: ___________________   ________________________ 
 
 
( ) a favor  ( ) contra 
 
( ) a favor com alteração de limites 
 
( ) a favor segundo outras condições (especificar): 
 
____ _______________________________________________________________ 
 
Justificativa (citar a alteração de limites, se for o caso) 
 
_____________________________________              _________________ 
  
_________________________________________________   _____ 
 
___________    ________________________________________ 
 
__________________________________    _________________ 
 
 
Assinatura: _______________    __________  
Data:_______________  
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