
 
 
 
 

ESTADO DO AMAZONAS 
CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS 

GABINETE DO VEREADOR ARLINDO JÚNIOR 
 

 

Rua: Pe. Agostinho Caballero Martin, 8504-São Raimundo – Manaus – AM. 

 

PROJETO DE LEI Nº 031/2013 
 
 

                       
INSTITUI o “Boi Manaus” como evento Oficial em 
comemoração do aniversário de Manaus e dá 
outras providências. 

 
 

Art. 1º. – Fica instituído no âmbito do município de Manaus, que o “BOI MANAUS” será o 
evento oficial em comemoração ao ANIVERSÁRIO da cidade. 

Art. 2º. – O evento ora instituído passará a constar nesta forma, no Calendário Oficial da 
Cidade. 

Art. 3º. – Essa lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 
 
 

Plenário Adriano Jorge, 20 de fevereiro de 2013. 
 
 
 
 

Arlindo Júnior 
 Vereador - PPL 
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Justificativa 
 

A cidade de Manaus tem uma bela tradição em grandes eventos, e no mês de outubro sem 
duvida a maior delas é o BOI MANAUS, evento este onde há mais de quinze anos grandes 
artistas da musica genuinamente local, denominados levantadores de toadas, fazem uma 
linda festa em comemoração ao aniversário da nossa amada capital Manaus. 

Somando-se ao fato de que o Boi Manaus promove o encontro dos amazonenses com 
alguns dos mais belos valores de sua cultura, como a beleza de suas danças e 
singularidades de suas músicas, tornando-se, por isso, um dos eventos mais populares do 
calendário de festas da cidade. A enorme potencialidade do evento para captar novos 
fluxos turísticos, especialmente pelo interesse que desperta nos meios de comunicação de 
massa, responsáveis pela imensa maioria da demanda gerada por esse tipo de produto, 
traz uma realidade que, no atual contexto do mercado de turismo no Brasil, tem no 
segmento de eventos um dos que mais gera receitas para o setor.  

Eventos são uma poderosa ferramenta de marketing que podem ser usados tanto para 
expor, divulgar, comemorar, quanto para aproximar as pessoas, culturas, crenças e 
religiões. É o que acontece, por exemplo, nos carnavais da Bahia e Rio de Janeiro, no Círio 
de Nazaré, na Bienal de Livros de São Paulo, e no Festival Folclórico de Parintins, onde 
além do espírito de comemoração, está o espírito de união e alegria, semelhante ao que se 
vê no Boi Manaus. E são todos estes fatos que justificam deixar este evento com muito 
mais garra, vontade e disposição, gerando centenas de empregos diretos e indiretos, 
beneficiando trabalhadores como; costureiras, ambulantes, seguranças, músicos, garçons, 
vendedores, agraciando assim muitas famílias, e com isso ganha também, taxistas, 
fornecedoras de bebidas, empresas de decorações, buffet, empresas de sonorização, trios 
elétricos, estamparias, empresas de mídias em geral (jornais, televisões, rádios), e etc. 

     A presente propositura visa, portanto, oficializar o BOI MANAUS como o evento oficial 
do aniversário do município de Manaus. 

Sem dúvida alguma, o projeto em tela merece ser aprovado, para que venhamos 
engrandecer ainda mais esta tradição que já se faz por mais de quinze anos em nossa 
cidade. 

 
 
 
 
 
 
                                                          Arlindo Júnior 
                                                          Vereador- PPL       


