
Deputado Estadual Saullo Vianna

pRoJETO DE RESOLUçÃO LEGTSLATTVA n" 4?Jzo-_g

CONCEDE a Medalha do Mérito Legislarivo "Ruy
Araújo" ao Sr. Arlindo Júnior, pela grande
colaboração com sua arte e seu talento à história
dos Bois Je Parintins do Amazonas e contribuição
política em Manaus, fomentando o turismo ao
assumir a função de presidente da Manaustur, e
como Vereador no mandato de 2OL3_20I6 e dá
outras providências.

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS NA fOTMA dOArt'77, l, e, da Resolução Legislativa ne 469, de L6 de março de 20i.0 - Regimento lnterno,
faz saber que o Plenário aprovou e promulga, para os efeitos legais cabíveis, a seguinte

RESOLUçAO LEGtSLAT|VA

Art. 2o Esta Resolução entra em vi ata de sua ublicação

U

Art' 1e' Fica concedida a Medalha do Mérito Legi;lativo "Ruy Araújo,, ao sr. Arlindo Júnior,pela grande colaboração com sua arte e seu talento à história dos Bois de parintins -Amazonas e contribuição política em Manaus, pob de 200g a 2o!2, assumiu a função dePresidente da Manaustur, fomentando o turismo de Manaus e em 20t2foi eleito Vereadorpelo município de Manaus para mandato de 2013_20_6.

Parágrafo único' A comenda a que e se refere este artigo será entregue em sessão solene, aser realizacla no Plenário da Assembleia Legislativa ão Estado, em dia e hora a seremestabelecidos pela Presidência e da qual particirem convidados oficiais e i1a parte dohomenageado.
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JUSTIFI CAT IVA

Parabenizo o sr' Arlindo Júnior pela brilhante carreira artística junto ao Boicaprichoso' QU€ é o Guardião da Floresta, do folclore parintinense, do imaginário caboclo edo lendário dos povos indígenas.

sem nunca,",. rtï:ï;iïJï:.ï;:::Jt"' um corcurso de calouros, onde ricou em 2e tusar

um de seus maiores incentivadores foi o amigo e também músico JamilsonRossete' sem nunca ter viajado antes, Arlindo não hesitou em viajar para a llha Tupinambarana,como é conhecida a cidade de Parintins. segundo o ar:ista, o encanto pela cidade falou mais alto.Foi amor à primeira vista e acabou ficando para trabarrar em rádio.

Em 1988, o cantor montou um grupo de pagode chamado ,,Levanta poeira,,, masque não conhecia boi-bumbá até então. sempre envolvidoìro forcrore, mas dançando quadrirha,ciranda' escolas de samba' Em uma das noites .,.n ;; eu tava cantando em um crube deParintins' chegou a turma do caprichoso me convidanco para participar do primeiro disco do boi.

Arlindo aceitou o desafio do bumbá e íìão parou mais. Em gg, ele foi convidadopara ser o revantador de toadas do caprichoso durante ,riio tempo.

Na Administração do prefeito Amazcnino Mendes, de 200g a 20!2,Arlindo

ilÏï:"'"ii.:jïï:: i;piesidente 
da Manaustur, oreao turístico da cidade de Manaus,

20L6. 
Em2072 foi eleito Vereador pelo muni:ípio de Manaus para mandato de zot3-

Após enfrendar com garra uma doença Erave o cantor reduziu a rotina de trabalhopara ter tempo de se cuidar e curtir a família.

Mas esse ano foi liberado pelo médico para cantar, em agradecimento à Deuspela vida e aos torcedores per* orrções no momen:o em que ruta contra a doença, o pop

|lr,iïill: 
como é conhecido, tem recebido muitc .oo,o do toda a nação dos Bois de
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por tais motivos, apresento o presente requerimento á Mesa, na forma

::fi'ffif;:i:ï::: seja rearizada uma sessão soiene e especiar em homenasem ao grande
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Manaus, t2 dejunho de 2019.

PLENÁRIO DA ASSEM LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, em
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Deput o Ps/nvt
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