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RECONHECE a Festa do Rodeio do município
de Apuí como Patrimônio Cultural de

Natureza Imaterial do Estado do Amazonas.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

DECRETA:

Art. 1o - Fica declarado Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Amazonas,

de nafixeza imaterial, a Festa do Rodeio do Município de Apuí, nos termos do art. 206

da Constituição Estadual.

Art. 2o - Para fins do disposto nesta Lei, o Poder Executivo do Estado do

Amazonas procederá aos registros necessarios nos livros próprios do órgão competente,

nos termos da legislação pertinente.

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

PLENÁRIO RUY ARAUJO dA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
AMAZONAS, em Manaus,06 de ago 20r9
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JUSTIFICATIVA

Assentado em uma étrea de 54 239,904 km2 e com uma população estimada em 21.583
habitantes, segundo números aferidos em 2018 do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), o município de Apuí, localizado na região Sul do Estado do
Amazonas, desponta como um dos municípios mais prósperos do Norte do País.

A economia apuiense, dentre outros segmentos importantes, se destaca pelo grande

potencial agropecuário, com um rebanho estimado em mais de 100 mil cabeças de gado,

e a produção de oito mil sacas de çafélano, O turismo pode se transformar, agora, em
nova fonte de renda para o município a partir da inserção, no Calendário Turístico do
Estado do Amazonas, da Festa do Rodeio, um evento tradicional há mais de 30 anos no

Sul do Estado.

Há que enfatizar que o rodeio do município, com as competições entre peões

(Vaquejada, Tiro de Laço, Prova do Couro, Prova dos Três Tambores e outras), repleto
de atrações musicais e exibindo sempre uma gastronomia bastante variada, mobiliza
verdadeiras multidões de turistas procedentes das cidades circunvizinhas, situadas na

região, e, mesmo, do Estado de Rondônia, que para ali acoÍïem no mês de setembro de

cada ano para prestigiar arealização da EXPOAP (Exposição agropecuária de Apuí).

Por tudo isso, afirmamos que a Festa do Rodeio, transformada em patrimônio cultural
imaterial, não apenas valorizarâ a cultura caipira brasileira tradicional, mas, certamente,
elevarâ ainda mais o Amazonas no cenário cultural e folclórico do País, seguindo o
sucesso da Festa do Peão de Barretos, coúecida nacionalmente há 64 anos e hoje um
dos maiores atrativos turísticos do Estado de São Paulo em nível internacional.

PLENÁRIO RUY ARAUJO dA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
AMAZONAS, em Manaus,06 de agosto 2019.
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