PROJETO DE LEI Nº.

, DE

DE

DE 2013.

Dá

denominação

ao

aeroporto que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, nos termos
do art. 10 da Constituição Estadual, decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art.

1o

–

Denomina-se

AEROPORTO

ESTADUAL

PORTAL DAS EMAS, o aeroporto situado no município de Mineiros – GO.
Art. 2o - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS SESSÕES, em

de

de 2013.

BRUNO PEIXOTO
Deputado Estadual
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JUSTIFICATIVA

Coloco à apreciação e deliberação desta augusta Casa de Leis
a presente propositura que denomina AEROPORTO ESTADUAL PORTAL DAS

EMAS, o aeroporto situado no município de Mineiros – GO.
Situa-se no chamado Planalto Central, no extremo sudoeste do
Estado de Goiás, nos municípios de Mineiros e de Chapadão do Céu, o PARQUE
NACIONAL DAS EMAS. São duas entradas de acesso aos visitantes, uma a 25 km.
de Chapadão do Céu, pelo portão Guarda do Bandeira que leva à sede do Parque e
outra a 80 km. de Mineiros, pelo portão Jacuba.
O Parque Nacional das Emas é a maior área preservada do
bioma cerrado em todo o planeta, com uma riquíssima variedade de flores, plantas,
animais e centenas de variedades de pássaros, além de paisagens belíssimas em
áreas de Cerradão, Cerrado, Mata Ciliar, Campo Úmido, Campo Sujo, Campo Limpo e
Veredas.
São 131.868 hectares de reserva, onde o visitante poderá
observar, além da rica vegetação, corredeiras de águas cristalinas, animais como
Veados-Campeiros,

tamanduá-bandeira,

Lobo-Guará,

Emas,

Araras

Canindé,

Tucanos, Sucuris e diversas outras espécies. A denominação de Parque Nacional das
Emas é decorrente da presença, na região, de grande quantidade dessas aves (Rhea
americana). Podem ser observados, também, uma grande quantidade de cupinzeiros,
morada dos cupins, feita de barro, que se eleva do solo a alturas que chegam a
ultrapassar um metro, que, em certas épocas do ano, irradiam uma luz fosforecente,
de tom azul-esverdeado, produzida pelas larvas dos cupins, o que dá à noite um
colorido muito harmonioso.
O Parque Nacional das Emas foi criado pelo Decreto no 49.874
de 11 de janeiro de 1961, assinado pelo então Presidente da República Juscelino
Kubitschek, com o objetivo de proteger uma amostra representativa do bioma Cerrado.
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A

presente

proposta,

ao

denominar

AEROPORTO

ESTADUAL PORTAL DAS EMAS, o aeroporto situado no município de
Mineiros – GO, visa fortalecer o turismo e a proteção ambiental nesta localidade.
Neste sentido, demonstrada a importância da presente matéria,
por ser legal, constitucional e razoável, peço o apoio unânime dos nobres Pares desta
Casa Legislativa para sua aprovação.

BRUNO PEIXOTO
Deputado Estadual
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