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Declara como patrimônio cultural
imater;al o Morro da Boa Esperança
do município de São Gabriel da
Cachoeira.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

DECRETA:

Art. 10- Fica declarado como patrimônio cultural imaterial do
Amazonas o Morro da Boa Esperança de São Gabriel da Cachoeira, nos
termos do artigo 206 da Constituição Estadual do Amazonas.

l\rt. 20- Está lei entra em vigor na data de sua publicação

sara das sessões :"âïïT:5fl!:ï: *:ï3:: 
-,ãï3: oo Amazonas'
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

JUSTIFICATIVA

São Gabriel da Cachoeira é um município único no Amazonas por diversas
características tais como: isolamento geográfico, suas paisagens deslumbrantes
e sua população grande parte indígena.

O presente projeto de lei visa d=clarar o Morro da Boa Esperança,
PatrimônÍo Cu tural de Natureza Imaterial do municí pio de São Gabrie da
Cachoeira/AM, consideradas uma da várias belezas naturais da região

O Morro encontra-se em um mbiente de acesso fácil, precisamente no
centro da cidade, possui várias tril as, boa parte em mata primária, aberta e
fechada, existe a presença de gru e pequenas cavernas em torno do morro,
como também várias nascen tes, o dehâ,ema gumas delas, a presença de
camarões, favorecendo o reconheci ento do espaço socioambiental.

Ante o exposto, é mister q
nos anais desta Casa Legislativa,
para sua aprovação.

o Mo-ro da Boa Esperança seja registrado
rtantc, pugno pelo apoio dos nobres pares
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