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"DECLARA como Patrimônio Cultural Imaterial do

Estado do Amazonas o Zoológico CIGS."

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

DECRETA:

Art. 1'. Fica declarado como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial paÍa o

Estado do Amazonas, o Zoologico CIGS.

Art.2". Cabe ao Poder Executivo a adoção das medidas cabíveis para o registro do

bem imaterial, nos termos da legislação pertinente.

Art. 3o. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

PAÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, em

Manaus/AM, 08 de Outubro de2019.
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JUSTIFICATIVA

O patrimônio cultural é um valor a ser mantido e lapidado no cotidiano dos cidadãos. Direito

constitucionalmente garantido que fomenta práticas culturais jâ cristalizadas em nosso Estado

e consideradas como referência de sua identidade. A UNESCO define como Patrimônio

Cultural Imaterial todas "as práticas, representações, expressões, coúecimentos e técnicas -
junto com os instrumentos, objetos, artefatos, e lugares culturais que the são associados - que

as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte

integrante de seu patrimônio cultural."

O Patrimônio Imaterial é transmitido de geração em geração e constantemente recriado pelas

comunidades e grupos em função de seu ambiente, de sua interação com a natureza e de sua

história, gerando um sentimento de identidade e continuidade, contribuindo assim para

promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana. Assim, o Patrimônio

Imaterial é o reflexo da identidade de um povo e representa tudo o que deve ser preservado,

tombado, registrado, revitalizado, ou seja, tudo o que não deve ser esquecido, ao contrário,

sua memória deve manter-se sempre em movimento, vivo e presente, para que futuras

gerações possam também coúecer os frutos do seu trabalho artístico/cultural.

Neste contexto, o Zoológico CIGS é inegavelmente um patrimônio cultural de natureza

imaterial, cuja memória deve ser preservada em nosso Estado. O Zoológico do Centro de

Instrução de Guera na Selva - ZOO CIGS, foi idealizado e construído no comando do então

Tenente Coronel Jorge Teixeira, personagem ilustre do Exército Brasileiro e da sociedade

Amazonense. Ao longo de mais de 49 anos de experiência, o ZOO CIGS, através do trabalho
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e dedicação dos seus integrantes, conquistou espaço dentro do contexto conservacionista

brasileiro, destacando-se com êxito na conservação de espécies amazônicas, educação

ambiental e pesquisa científica.

A história

Inaugurado em março de 1967, ocupando uma área de 6.000 m2, coberta em sua maior parte

de vegetação amazônica, o ZOO CIGS aloja 469 animais, sendo 52 mamiferos, 33 aves, 107

répteis e 265 peixes, totalizando uma riquezade 68 espécies.

O ZOO CIGS por estar inserido dentro de um fragmento de Floresta Amazônica recebe a

visita de animais de vida livre, que às vezes podem ser avistados durante uma visita

(preguiças, garças, pica-pau, entre outros).

Para o CIGS é prioridade a educação ambiental, pesquisa e conservação, apresentando animais

exclusivamente da fauna amazõnica. Todos os animais são oriundos de órgãos ambientais,

criadouros autorizados, outros zoológicos e apreensões do tráfico . O ZOO CIGS é administrado

pela Divisão de Veterinária do CIGS dispõe de sete setores: (1) clínica, (2) centro cirúrgico, (3)

farmâcia, (4) raio x , (5) patologia, (6) nutrição, (7) depósito entre outros, conta ainda com uma

equipe especializada de veterinários, bióloga, educadores ambientais, técnicos em meio

ambiente e tratadores. Além disso, a área do ZOO se encontra dentro de uma ârea militar,

oferecendo total segurança.

O Zoológico do CIGS é um local destinado à manutenção de coleções de animais com as

finalidades de exibição, conseÍvação, reprodução e educação ambiental, voltada para a rica
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fauna e flora presente na região. Para isso, mantém projetos educativos, científicos e culturais.

Contribuindo para a conservação da fauna e da flora, para a formação do cidadão. Sua área de

visitação constitui espaço ideal para lazer e conhecimento. A Educação Ambiental é realizada

diariamente, são mais de 140.000 visitantes/ano e metade desses visitantes são alunos da rede

pública de ensino, crianças, adolescentes e jovens que estão firmando suas convicções

referentes à conservação e preservação ambiental.

E composto pela Sala Entomológica, o Aquário Amazônico, Memorial Jorge Teixeira e a Oca

do Conhecimento Ambiental que foi inaugurado em 2014 e é administrado pela Divisão de

Veterinária do CIGS (Departamento de Educação Ambiental), setor responsável também pelas

propostas educativas do ZOO CIGS, por meio da Educação Socioambiental (OCA). Sua missão

é "contribuir para a conservação da natureza realizando ações de educação, pesquisa e lazet,

que sensibilizem as pessoas para o respeito à vida".

Diante disso, justifica-se a declaração do ZOO CIGS como bem cultural de naturezaimaterial

de nosso Estado, para fins de preservação de sua identidade, integridade e manutenção de sua

história e das atividades que realiza. contribuindo, com este importante registro, paÍa a

promoção da preservação ambiental em nossa sociedade e também para as futuras gerações.
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PAÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS,

Manaus/AM, 08 de Outubro de20l9.
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