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PROPOSIÇÃO Nº. 403/2022 

 
Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras, 
Senhores Vereadores, 

 

A presente indicação tem o objetivo de encaminhar ao Executivo Municipal minuta 

de Anteprojeto (anexo) visando a criação da Lei que Institui o Programa Municipal de 

Certificação do Artesanato de Miriti no Âmbito do Município de Abaetetuba e dá outras 

providências. 

O Miriti ou Buriti (Mauritia flexuosa) palmeira brasileira que é doce, é vinho e é 

brinquedo. Da palmeira tudo se aproveita, sendo que cada região tem um uso específico. 

Pode ser para ornamentação, utilizando suas folhagens e cachos dos frutos, ainda pode 

servir de alimento.  

Os brinquedos de Miriti são uma forma de expressão da sensibilidade e da 

representação do universo ribeirinho da região Amazônica. Animais, meios de 

transportes, figuras humanas, atividades regionais, objetos domésticos, tudo isto está 

representado na arte do Miriti. 

O miriti está tão presente em Abaetetuba que é impossível desassociá-lo da cultura 

e da economia do nosso município. A tradição, criada na metade do século XX, quase 

desapareceu na década de 90 por causa da industrialização e dos brinquedos modernos. 

Mas hoje, especialistas não acreditam que essa arte ainda corra o risco de desaparecer. 

O que se percebe é que ela tem passado por transformações com o uso de novas 

técnicas e materiais que acabaram por criar um novo conceito de miriti, que se reinventa 

pelas mãos dos artesãos. 

Em face da relevância e interesse público da matéria, solicita-se especial atenção, 

confiante de que a presente propositura será merecedora da devida atenção por parte 

dos/as nobres colegas. 
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Diante do exposto, requeiro na forma regimental após decisão favorável do 

Plenário, que a Mesa Diretora da Casa Legislativa encaminhe expediente a 

Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, 

solicitando criação de Lei (minuta Projeto indicativo em anexo) que Institui o Programa 

Municipal de Certificação do Artesanato de Miriti no âmbito do Município de Abaetetuba e 

dá outras providências. Que da decisão da Casa se dê a conhecer aos munícipes via 

Proposição nº. meios de comunicação de nosso município. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba “Mário Ferreira Fonseca”, em 04 de 

novembro de 2022. 

 
Jociane de Jesus Bitencourt Dias - JÔ DIAS 

VEREADORA – PSDB 
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PROJETO DE LEI INDICATIVO 

INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE 

CERTIFICAÇÃO DO ARTESANATO DE MIRITI NO 

ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

Art. 1º Fica estabelecido nesta lei orientações para instituição de programa de certificação 

do artesanato de Miriti no município de Abaetetuba, de modo a valorizar e qualificar o 

setor para desenvolver seu potencial econômico e sociocultural. 

Parágrafo único. São objetivos gerais do programa referido no caput: 

I – Valorizar o artesanato de Miriti, para assim ampliar sua presença no mercado nacional 

e internacional; 

II - Assegurar um maior reconhecimento, renda e qualidade de vida aos artesãos de Miriti; 

III - Estimular a competência técnica e empresarial dos artesãos de Miriti; 

IV - Desenvolver a consciência dos artesãos de Miriti sobre os valores culturais 

relacionados à sua atividade. 

Art. 2º A concessão dos certificados do programa considerará, nos termos de sua 

regulamentação, os seguintes aspectos dos produtos artesanais Miriti: 

I - A autenticidade e a qualidade técnica; 

II - A qualidade formal e estética; 

III - A representatividade da cultura do Miriti, assim como o caráter criativo e inovador, 

considerando e mantendo as tradições locais; 

IV - A adequação para o seu processo de produção. 
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Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta lei ocorrerão por conta das dotações 

orçamentarias próprias, suplementadas caso necessário. 

Art. 4º A análise e emissão dos certificados será exclusivamente da Fundação Cultural de 

Abaetetuba, que disponibilizará técnico competente de seu corpo efetivo ou contratado 

para exercer tal função de forma imparcial, técnica e justa prezando pela clareza e 

eficiência, respeitando as condições expostas no Art. 2º desta lei. 

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Francineti Maria Rodrigues Carvalho 

(a) Prefeita Municipal 

 

 


