
Declara como patrimônio Cultural de natureza

lmaterial o Cultivo de Abacaxi do Município

de Novo Remanso e entorno.

Art. le Fica declarado como patrimônio Cultural de natureza lmaterial o Cultivo de abacaxi

do Município de Novo Remando e entorno, no âmbito do Estado do Amazonas, nos termos

do artigo 206 da Constituição Estadual do Amazonas.

Art.2e O Poder Executivo regulamentará esta Lei no que couber.

Art.3e Esta Leientra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

A presente propositura tem por finalidade declarar o cultivo de abacaxi de novo Remanso e

entorno, como pertencente ao patrimônio cultural, de natureza imaterial, do Estado do

Amazonas.

Assim, é inegável o conteúdo meritório deste projeto, uma vez que este contribui para

valorizar bens imateriais de valor cultural do Estado do Amazonas.

Nesse sentido, dispõe o art. 2l-6 da Constítuição Federal:

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza
material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores
de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos
formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:

I - as formas de expressão;

ll - os modos de criar, fazer e viver;

lll - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;

lV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços
destinados às ma n ifestações a rtístico-cultu rais;

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico,
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.

I le O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e
protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários,
registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de
acautelamento e preservação. (grifado)

$ 2e Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da
documentação governamental e as providências para franquear sua
consulta a quantos dela necessitem.

5 3s A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de
bens e valores culturais.

Da mesma forma, o parágrafo Le do art. 2L6 da Lei Maior atríbuiu ao Poder Público, com a

colaboração da comunidade, o dever de promover e proteger o patrimônio cultural

brasileiro.

Av. Mário Ypiranga Monteiro, n.s 3.950 - Ed. Dep. José de Jesus Lins de Albuquerque - Parque Dez

CEP 69.050-030 - Manaus - AM - Brasil

B@ assemblgi3g;n rr^r^rr ala em onrr hr AsslNADo DIGITALMENTE PoR:

JOAO LUIZ ALMEIDA DA SILVA - DEPUïADO(A) - 024.913.567-16 EM 1410ô/2020 19:38:33

cÓDlGo DE VERIFICAçÃO : íDC5D71B000448EC . CONSULTE EM http://aloam.ikhon.com.br/verifícador



PODER IEGISIAÏIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO AMAZONAS

Destarte, é possível concluir que o teor do projeto coaduna-se à definição constante no art.

2L6 da Lei Maior, pelo que se pode afirmar que o cultivo de abacaxi de novo Remanso e

entorno, pelo significado que representa para a sociedade amazonense, preenche os

requisitos necessários para serem considerados patrimônio imaterial e culturaldo Estado do

Amazonas.

No mesmo sentido preceitua o artígo 206 da Constituição do Estado do Amazonas:

Art.206. Constituem patrimônio cultural do Estado os bens de natureza
material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores
de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos
formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:

| - as formas de expressão;

ll - os modos de criar, fazer e viver;

lll - as criações científicas, tecnológicas e artísticas;

lV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços

destinados às manifestações artísticocultural; e

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico,
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Parágrafo único, A lei

estabelecerá incentivos e sanções para preservação do patrimônio cultural.

Segundo José Afonso da Silva, o princípio geral que norteia a repartição de competência

entre as entidades que compõe o Estado federal é o da predominância do interesse, pelo

qual cabe à União legislar sobre aquelas matérias e questões de predominante interesse

geral, nacional, ao passo que aos Estados tocarão as matérias e assuntos de predominante

interesse regional e, por fim, aos Municípios concernem os assuntos de interesse local.

Outrossim, a teor do parágrafo l-e do arï.. 25, são reservadas aos estados as competências

que não lhes sejam vedadas pela Carta Magna.

Nesse sentido, é forçoso reconhecer que, à míngua de disposição constítucional em sentido

contrário, é permitído a este Estado-membro legislar sobre a matéria ora em comento
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Desta feita, quanto à juridicidade, não se verificam desarmonias entre a matéria discutida no

projeto e as regras jurídicas positivas e os princípios gerais de Direito, previstos explícita ou

ímplicitamente na constituição da República. lgualmente, flo que tange à

constitucionalidade, verifica-se que o tema tratado neste Projeto de Lei se situa no âmbito

da competência legislativa concorrente, estabelecida à União, aos Estados e ao Distrito

Federal, eis que contido na matéria de proteção ao patrimônio cultural, conforme art.24,

inciso Vll, da Constituição Federal, o qual foi reproduzido, integralmente, na Constituição

Amazonense, consoante art, 1-8, inciso Vll, do texto constitucional estadual.

Atï. 24 CF. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente sobre:

(...)

Vll - proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e

pa isagístico;

Art. 18 CE. Compete ao Estado, respeitadas as normas gerais estabelecidas
em lei federal, legislar concorrentemente com a União sobre:

(.,.)

Vll - proteção ao patrimônio hìstórico, cultural, artístico, turístico e
pa isagístico;

Ademais, com relação à competência para a iniciativa do processo legislativo, também não

se vislumbrou óbices para a deflagração do presente projeto por membro desta Casa

Legislativa, nos termos do art. art.33 da Constituição do Estado e do art,87, inciso l, do

Regimento interno deste poder Legislativo.

Estando, assim, iniciativa nos moldes da Legislação vígente

Ressalta-se, que o cultivo de abacaxi produzido na região do Novo Remanso e entorno, no

Município de ltacoatiara (AM), agora tem reconhecimento nacional. Ganhou o selo de

lndicação Geográfica (lG), na categoria lndicação de Procedência (lP), do lnstituto Nacional
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de Propriedade lndustrial (lNPl). O reconhecimento está na Revista de Propriedade

lndustrial, número 2579.

As siglas lG e lP, no Brasil, têm valor semelhante ao concedido às regiões produtoras de

vinhos. Países como ltália, França, Espanha e Portugal concedem o selo Denominação de

Origem Controlada (DOC), ou semelhante, como garantia de qualidade ao consumidor e

proteção do produtor, O abacaxi do Novo Remanso, a cerca de 220 quilômetros de

Manaus, via rodoviária, passa a compor a lista de produtos do Amazonas cuja fama e

reputação de qualidade são protegidas por Lei. O dia 9 de junho de2020, foi data histórica

para os produtores rurais da região e para a agricultura amazonense. Data em que recebeu o

devido reconhecimento.

O selo do lNPltambém é válido para produtores rurais das regiões vizinhas, Vila do Engenho

e Caramuri, sendo esta pertencente ao município de Manaus. Novo Remanso e Vila do

Engenho, em ltacoatiara (a 288 quilômetros de Manaus), possuem milhares de famílias que

há mais de 50 anos cultivam o abacaxi. Ao longo dos anos, com o apoio do Sebrae no

Amazonas e de uma rede de instituições parceiras, aprimoraram técnicas de cultivo e

manejo, O resultado é um fruto reconhecido por seu sabor adocicado e de baixa acidez.

Os produtos amazonenses que possuem lG são: Guaraná de Maués, Peixe Ornamental de

Barcelos, Farinha do Uarini e, agora, o abacaxi do Novo Remanso.

O selo lG representa um forte diferencial no mercado. Assegura que determinado produto é

originário de uma região específica, produzido com determinadas técnicas e conforme

processos controlados. "O lG é, na prátíca, uma proteção para os produtores. Eles passam a

contar com algo que confere diferencial e relevância ao seu produto, evitando falsificações e

apropriações indevídas do nome.

Com a certeza que se trata de um patrimônio de nossa agricultura que merece ser

recon hecido e fortalecido.
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(Fonte pesquisa: https://www.portalmarcossantos.com.br/2O2Ol06l09/abacaxi-do-novo-

remanso-ganha-protecao-e-reconhecimento-nacionais-como-regiao-produtora/)

Percebe-se, portanto, a importância de ser declarado como patrimônio Cultural de natureza

lmaterial o Cultivo de abacaxi de Novo Remando e entorno, no âmbito do Estado do

Amazonas, nos termos do artígo 206 da Constituição Estadual do Amazonas.

Desta forma, pela relevância do tema para os produtores de abacaxi do Estado do

Amazonas, conto com o apoiodos nobres pares para a aprovaçãodesta propositura.
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