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I - RELATÓRIO

O Projeto de Lei nº 5.609, de 2016, de autoria do nobre Senador Omar
Aziz, visa conferir ao Município de Parintins, no Estado do Amazonas, o título de
“Capital Nacional do Boi Bumbá”.
A proposição foi aprovada pela Comissão de Cultura por unanimidade e
está sujeita à apreciação conclusiva pelas Comissões sob regime de tramitação
prioridade.
Não foram apresentadas emendas nesta Comissão dentro do prazo
regimental.

É o relatório.
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II - VOTO DO RELATOR
Compete à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania
manifestar-se quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa, nos termos regimentais.
O PL 5.609/16 está formalmente em harmonia com a Constituição
Federal de 1988. Está materialmente em conformidade com o direito, estando
preservadas as disposições constitucionais, legais e regimentais aplicáveis. A
proposição obedece, portanto, aos requisitos de constitucionalidade e juridicidade,
tendo tramitado de acordo com as regras do processo legislativo.
No que concerne à técnica legislativa, verificamos que a matéria
obedece aos ditames da Lei Complementar nº 95, de 1998, que dispõe sobre a
elaboração, redação e alteração das leis.
O Festival de Parintins, acontece todos os anos durante três dias do mês
de junho. Durante o festival é representada uma rivalidade quase centenária entre
dois grupos, o Boi Garantido, de cor vermelha, e o Boi Caprichoso, de cor azul, que
encenavam nas ruas de Parintins o folclore do boi-bumbá, uma variação do bumbameu-boi nordestino.
A lenda que deu origem ao Festival é a do Pai Francisco e Mãe Catirina
que conseguem, com a ajuda do Pajé, fazer renascer o boi do patrão. Conta a lenda
que Mãe Catirina, grávida, deseja comer a língua do boi mais bonito da fazenda.
Para satisfazer o desejo da mulher, Pai Francisco manda matar o boi de estimação
do patrão.
Nos três dias de apresentação, tanto Garantido como Caprichoso
contam a lenda. O público ouve e participa ativamente. Cada Boi tem até duas horas
e meia por noite para se apresentar. As apresentações, além dos elementos
folclóricos do Auto do Boi, exaltam a cultura, a história e a riqueza amazônica, sua
diversidade étnica, bem como a divulgação do conceito da preservação ambiental
por meio do uso sustentável dos seus recursos e biodiversidade.
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Como bem argumentou o autor, “tal iniciativa, além de reconhecer a
importância e o significado do evento para o Município de Parintins, também
homenageia os artistas, os profissionais e o povo da região que mantêm vivos o
folclore, a tradição e a cultura da região amazônica”.
Pelas precedentes razões, manifesto meu voto no sentido da
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de Lei nº 5.609,
de 2016.

Sala da Comissão, em

de

Deputado PAUDERNEY AVELINO
Relator

de 2017.

