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"lNSTlTUl o Dia Estadual do Macaco
Sauim de Manaus (SagLrlnus bicolor),
a ser reconhecido e comemorado
anualmente no dia 24 de outubro e
dá outras providências".

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

DECRETA

Art. 1o Fica instituído no Estado do Amazonas, o Dia Estadual do Macaco Sauim
de Manaus (Sanguinus bicolor), a ser comemorado anualmente no dia 24 de
outubro, dedicado à realização de açÕes educativas para sua preservação.

Art. 20 O Estado promoverá açÕes de educação ambiental nas escolas estaduais,
principalmente da região metropolitana de Manaus.

Art. 3o A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - CAAMA,
da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, promoverá, neste período,
audiência pública ou sessão especial em alusão a esta data comemorativa.

Art. 40 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

Plenário Ruy Araújo da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, em
Manaus, 07 de novembro de 2017.
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JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Lei tem por objetivo instituir o Dia Estadual do

Macaco Sauim de Manaus (Sanguinus bicolor), a ser comemorado anualmente

no dia 24 de outubro, dedicado à realização de açÕes educativas para sua

preservaçäo.

Mascote de Manaus lnstituÍdo oficialmente em 2OA5 como a

mascote da cidade de Manaus, o Sauim de Manaus, dentre as espécies da

fauna amazonense, é a mais ameaçada de extinção e compÕe o "Livro Vermelho

da Fauna Brasileira", do Governo Federal, superando em vulnerabilidade

animais como a onça pintada e o peixe-boi.

A pesquisadora da Universidade Federal de São Paulo (USP), Monica

Romero Solorio, acredita que é importante frisar para a população que o sauim

de Manaus é exclusivo do Amazonas, não sendo encontrado em nenhuma outra

floresta do mundo. "Somente com o envolvimento e a conscientização da

população manauara será possível reverter o atual quadro de declínio

populacional do sauim. Se isso não acontecer, corremos um sério risco de ver

Manaus se tornar a primeira metrópole brasileira a extinguir uma espécie de

primata. Pior, extinguir a espécie que é considerada o seu próprio símbolo", citou

a pesquisadora.

A principal causa que ameaça o Sauim é o desmatamento e o

crescimento desordenado da cidade, fazendo com que o seu habitat natural seja

destruÍdo, confinando a espécie em áreas cada vez mais restritas. A espécie é

encontrada em Manaus, Rio Preto da Eva e ltacoatiara.

De acordo com a bióloga e analista ambiental do IBAMA, Natália

Lima, a mobilização é importante para dar visibilidade à questão do Sauim de

Manaus e colabora para que açÕes de conservação sejam adotadas. "As açÕes

precisam ser feitas em várias frentes como na área de pesquisa, de gestão de

áreas e na conscientização ambiental, pois as pessoas precisam conhecer essa

espécie para conservá-la. Temos o exemplo do Mico-Leão-Dourado, conhecido
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no país inteiro, que só ocorre no Rio de Janeiro

para o Sauim de Manaus também", disse.

Precisamos dar essa projeção

Nesse diapasão, o presente projeto de Lei objetiva que o Estado
promova açÕes de educação ambiental nas escolas estaduais e a Comissão de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - CAAMA, audiência pública ou
sessão especial na Assembleia Legislativa do estado do Amazonas com intuito

de envolver e a conscientizar a população amazonense sobre o macaco sauim

de Manaus.

Assim, por tratar-se de assunto relevante, espero contar com o apoio
dos nobres colegas Deputados para aprovação do presente projeto de Lei.

PLENÁR|O RUY ARAÚ¡O Oa Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas,
em, 07 de novembro de 2017
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