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PROJETO DE LEI N. ________/2021  

  

 

  

“DECLARA feriado estadual, a segunda-

feira   subsequente à realização do Festival 

Folclórico de Parintins.” 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS: 

 

 

Art. 1° - Fica decretado como feriado estadual a segunda-feira subsequente à 

realização do Festival Folclórico de Parintins que ocorre no último final de semana 

do mês de junho de cada ano, correspondente a sexta-feira, sábado e domingo. 

 

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, em 

Manaus, 07 de outubro de 2021. 

 

 

 

 

TONY MEDEIROS 

Deputado Estadual 

PSD 
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JUSTIFICATIVA 

O Festival Folclórico de Parintins/AM, é uma festa popular reconhecida 

como Patrimônio Cultural do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (IPHAN). 

O Festival de Parintins adquiriu reconhecimento mundial, e atrai recurso 

e visibilidade não só para o município onde acontece, mas também para todo o 

estado do Amazonas. Os turistas que se deslocam até a cidade para participar e 

conhecer a festa movimentam a economia local. 

 Durante o período de 3 (três) dias ocorre uma disputa a céu aberto entre 

duas agremiações folclóricas, Boi Garantido (vermelho) e Boi Caprichoso (azul), 

que acontece no Centro Cultural de Parintins, mais conhecido como 

Bumbódromo, com capacidade para 20.000 mil espectadores. O Festival ocorre 

desde 1965 e é muito popular na região, atraindo também milhares de turistas 

do Brasil e do mundo. 

A chegada dos turistas antecede alguns dias da Grande Festa, além do 

Festival a cidade proporciona outros atrativos, como bares com atrações 

regionais, ensaios dos bois, passeios pela cidade turística de triciclo, banho do 

canta galo, Festa dos Visitantes entre outros. 

Importa salientar que após as 3 (três) noites do festival, no dia seguinte 

no Bumbódromo (segunda-feira) acontece a apuração das notas dadas pelos 

jurados, onde comparecem não só a população local, como também alguns 

turistas. E logo em seguida o Bumbá vencedor sai às ruas da cidade para 
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comemorar a vitória, seguindo para o local de destino, chamado de “curral”, onde 

os torcedores já se encontram a espera do seu boi de coração. 

Além dos ganhos econômicos com o turismo, o maior do ano na região, 

irá permitir que os turistas fiquem por mais tempo no município e 

consequentemente haverá um aumento na geração de lucros, emprego e renda 

para a cidade e ganho cultural considerável. Dessa forma, instituir a segunda-feira 

subsequente aos 3 (três) dias para o estado como um todo é de suma 

importância. 

O festival, que gera um lucro para o município de aproximadamente 120 

milhões de reais, de acordo com dados oficiais do governo, se dá pelo fluxo de 

quase 80 mil turistas – acomodados em hotéis, pousadas ou casas alugadas, e 

que consomem alimentação, transporte e artesanato local e mais de 5 (cinco) mil 

empregos são gerados a cada ano. 

Por todo o exposto, considerando o elevado espírito público de Vossas 

Excelências, seguramente convencidas da relevância da edição de leis que 

estabeleçam mecanismos eficazes para o desenvolvimento econômico e geração 

de renda do nosso Estado, nesse caso específico, do Festival Folclórico de 

Parintins, solicito apoio dos ilustres pares para aprovação deste projeto. 

PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, em 

Manaus, 07 de outubro de 2021. 
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