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GABINETE DO DEPUTADO FELIPE SOUZA

Projeto Lei ne. ll83 /zots

Autor: utado FELIPE SOUZA

INSTITUI no Calendário Oficial do Estado do
Amazonas, o "FESTIVAL DO'ARTESANATO DE

JANAL'ARI,,.

ASS IA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

DECRETA

Art. 1e - Fica instituí no Calendário Oficial do Estado dc Amazonas o Festival do Artesanato de

Janauari,

I te - O Festival de A

Art. 2e - O Festival te

nato de Janauari ocorrerá anualrnente nos dias 3 e 4 de agosto

como objetivos:

l-produçãoecome ialização de produtos artesanais e comidas típicas da região, oferecendo
espaço adequado pa comercialização direta junto ao con;umidor.

de renda a comunidade, bem como incentivo, o resgate e preservação da

o ainda como atrativo turístico.
ll - promover ge

cultura local, prestan

lll - Aproximar dos rupos produtivos o Poder Público, bem como parceiros e patrocinadores,
fortalecendo a ideia e cooperação institucional e interação progressiva e inclusiva entre esses e a
comunidade
Art. 3e - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação

Deputado P ZA - Patriota
Ouvidor
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GABINETE DO DEPUTADO FELIFE SOUZA

JUSTIFICATIVA

Janauari pertence ao município de lranduba, estado do Amazonas, situando-se a 25
quilômetros da capital Manaus. A Empresa Estadual de Turismo - AMAZONASTUR aponta Janauari
como parte constituinte do Polo de Ecoturismo do Estalo do Amazonas. É parte dos roteiros
turísticos desde a década de 70, como aponta os próprios rnoradores da região.

A prática do artesanato na região se fortaleceu a partir da troca de experiências de um
morador para o outro, e que hoje atrai turistas de diversos cantos para prestigiar o Festival do
Artesanato que ocorre há L9 anos. O festival promove e divulga os trabalhos dos artesãos, bem
como angariar recursos para a associação e os artesãos.

A prática do artesanato foi uma atividade que pasiou afazer parte da realidade do lugar a

partir do advento do turismo. Esta atividade também en':aminha os moradores a ressignificar a
sua relação com o lugar a qual vivem. Os moradores des:obrem em algumas sementes e frutos
existentes no Janauari, a possibilidade de desenvolve- outra atividade econômica, que os
desgastes menos, e que possibilite que os mesmos continuem a morar em seu lugar.

O artesanato influencia as relações entre os moradores, em um primeiro momento estes
partilham o que sabem fazer com aqueles que estão iniciando na atividade, após a consolidação
desta atividade, os artesãos passam a possuir outras formas de organização.

Torna-se evidente que a prática artesã existente em Janauari é resultado do turismo que
acontece nesse lugar, no entanto, com o decorrer do tempo esta atividade passou a ter uma
relação cultural com Janauari, atividade alicerçada na habilidade manual desses homens e
mulheres que tem no artesanato seu ofício de vida.

Diante o exposto, por considerar o Festival do Artesanato de Janauari de extrema
relevância para o turismo, se faz necessário que seja incluído no Calendário Oficial do Estado do
Amazonas, motivo pelo qual peço a anuência dos nrbres pares para a aprovação desta
propositura.
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GABINETE DO DEPUTADO FELIPE SOUZA

PLENÁRIO RUY ARAÚJO, 06 de agosto de 2019.

Deputad ZA - Patriota
Ouvidor
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