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Autor: Depatado SINESIO CAMPOS

Institui o Dia Estadual do Geólogo

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

DECRETA:

Art. 1'- Fica instituído no âmbito do estado do Amazonas o dia 30 de maio como o
"Dia Estadual do Geólogo", a ser comemorado anualmente.

Art.2o- Está lei entra em vigor na data de sua publicação

Sala das Sessões da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas,
aos 04 dias do mês de junho de2019.
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei tem por objetivo homenagear o Dia Estadual do Geólogo a
ser comemorado anualmente, no âmbito do Estado do Amazonas.

A Profissão de Geólogo se confìgura de grande importânciapara a consolidação de
um novo momento que se descortina para o setor mineral e de óleo e gás no Amazonas.

E função de o geólogo é estudar e acompanhar a exploração de jazidas minerais, gás
natural e reservas de petróleo, elaborando relatórios e mapas, analisando as condições da
região e tipos de construção. Atuam ainda, no desenvolvimento de pesquisas de novos
recursos naturais e na preservação dos já existentes. O geologo, também chamado de
"cientista da Terra", é um profissional que tem o seu campo de atuação em fase de
crescimento. Aqui em nosso estado, com a produção mineral em expansão, torna-se cada dia
mais fundamental a atuação deste profissional, que ajuda na preservação do meio ambiente,
gerando riqueza em nosso país.

Considerando os relevantes serviços que as instituições ligadas à atividade mineral,
vêm realizando no Estado do Amazonas para promoção do planejamento e o fomento da
exploração mineral, como um grande elemento de desenvolvimento da Amazônia de forma
sustentável, com princípios de uma produção que conserva a biodiversidade e alia os
resultados obtidos à melhoria da qualidade de vida da população local. Além de gerar
emprego, renda e inclusão social, promovendo o resgate dos direitos de cidadania dos
profissionais que atuam nesta área.

Ante o exposto, pugno pelo apoio dos nobres pares para sua aprovação

Sala das Sessões da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas,
aos 04 dias do mês de junho de2019.
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