ESTADO DA PARAÍBA

CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA
“CASA DE MANOEL DA SILVA”

18ª. LEGISLATURA
PROJETO DE LEI Nº 07/2017

A Câmara Municipal de Areia, Estado da Paraíba, Aprova:
Institui o “Dia da Capoeirista”

Art. 1º. Fica instituído o "Dia do Capoeirista", que será comemorado na data de
03 de maio de cada ano, como forma de homenagear os capoeiristas deste
Município.
Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Areia, 10 de Outubro de 2017.

___________________________________
Ana Paula Gomes Pereira Gonzaga
Vereadora
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JUSTIFICATIVA
Senhor Presidente:
Senhores Vereadores:
Capoeira no Brasil.
A capoeira é uma luta genuinamente brasileira e foi criada durante o século XVII
por africanos escravizados no Brasil.
A capoeira é uma expressão cultural brasileira que mistura luta, dança cultura
popular, música. Desenvolvida no Brasil por escravos africanos e seus
descendentes.
A história da capoeira está diretamente ligada ao período da escravidão no Brasil,
Em 2008, a Roda de Capoeira foi registrada como bem cultural pelo IPHAN e em
2014, recebeu o título de Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela
UNESCO.
Programas de fomento são criados e planos de salvaguarda e preservação são
instituídos. Tudo com o objetivo de manter, difundir e preservar as tradições, as
memórias e a ancestralidade imbuída nessa manifestação que já alcança mais ou
menos cento e cinquenta Países.
Essa Arte nacional pode ainda proporcionar infinitos benefícios para todos os
segmentos da sociedade.
Em sua formação corporal desenvolvendo condicionamento físico progressivo,
noções de força, equilíbrio, flexibilidade, ritmo, e em sua formação de caráter com
a sociabilização, resgate a valores humanos e cultura nacional, ―Apresenta-se
como um elemento importante influenciando nas mudanças de comportamento.
Proporciona, ainda, um autoconhecimento e uma análise crítica das suas
potencialidades.
Capoeira na Paraíba.
Nos meados da década de 80 inicia a historia da capoeira na Paraíba através, na
época instrutor Pé de Ferro que era aluno de Zumbi Bahia, tendo como local de
treino a Escola Estadual Santa Júlia, no bairro da Torre, também contribuíram
para historia da capoeira no estado na cidade de João Pessoa no SESC - Centro,
João Pessoa, o Mestre Paulista .
Em1986, Sabiá, viajou a Salvador e conheceu o trabalho da Associação Palmares
da Bahia, coordenada pelo Mestre Nô, recebendo convite para se integrar a
Associação, o qual foi aceito por ele.
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No ano de 1988, o Formado Sabiá realizou oficialmente o primeiro batizado e
troca de graduação no Estado da Paraíba, com divulgação na mídia falada e
impressa, na cidade de Campina Grande, onde recebeu do Mestre Nô .
O Mestre Nô e o maior responsável pela multiplicação da capoeira no estado e dos
Mestres hoje formados.
Capoeira em Areia.
A capoeira em Areia começou no de 1995 no CSU (Centro Social Urbano)
Através de Itamar (Zumbi) Saulo, Tota (Maromba) e Carlinhos (Mancha)
coordenada na parte burocrática e administrativa por Manoel da capoeira, levava a
bandeira do grupo Arte Brasil de 1995 ao ano de 2003.
Em 2004 a capoeira recebeu um patamar diferente através de Adeilson Morais
Ferreira na época Professor hoje Mestre Cabedelo foi ligada a associação
Brasileira e Cultural de Capoeira Angola Palmares do ícone da capoeira do Brasil
o Lendário Mestre Nô Salvador BA, a partir de então os mestres e capoeiristas do
Brasil passarão a participar dos festivais e encontros realizados no município.
A capoeira de Areia se torna um importante segmento da sociedade quando
iniciou campanhas importantes como a ‘’ Capoeira da Rasteira na AIDS’’
‘’Campanhas contra a fome e frio “” e Combate as Drogas.
A Capoeira possui uma associação, que foi tornada como de utilidade pública
municipal, associação de Cultura Popular Vila Real, o seu Mestre Adeilson
Morais Ferreira Mestre Cabedelo recebeu do pode legislativo um ‘‘Titulo de
Cidadão’’ pelos trabalhos sócios educativos desenvolvidos na cidade sendo
assim, se tornou uma ferramenta importante pra cultura e educação do município.
Hoje são três Professores Formados, cerca de 300 praticantes na zona urbana e
Rural, sua academia fica localizada na rua J E da vila Lins SN com três encontros
semanais e também com atividades nos distritos de Mata limpa, Chã do Jardim e
Muquém.
A Capoeira de Areia o carrega hoje a bandeira do Grupo Caá Puêra Semente
Crioula Fundado pelo Mestre Cabedelo com representação Nacional ,na
Coordenação Local o Professor Pablo, Professor Hioga Edno e o Professor
Mauricio Chã do Jardim além de Manoel da Capoeira no setor administrativo.

Dia Municipal do Capoeirista 03 de Maio.
Tendo em vista a capoeira como cultura dos negros escravos mais do que justo
que o dia 03 de Maio representa a luta e liberdade dos escravos de Areia PB Foi
uma das primeiras cidades do Brasil a abolir a escravatura, antes mesmo de a Lei
Áurea ser assinada pela Princesa Isabel como também os areienses , tiveram o
Rua Dr. Cunha Lima, S/N - Centro - CEP 58.397-000 - Telefax (83) 3362 2469
CGC: 12920187/0001-20
E-mail: areiacamara@yahoo.com.br
camaraareia@camaraareia.pb.gov.br

ESTADO DA PARAÍBA

CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA
“CASA DE MANOEL DA SILVA”

18ª. LEGISLATURA
mérito de libertar o último escravo no dia 3 de maio de 1888, dez dias antes,
portanto, da proclamação da Lei Áurea. e nada mais justo que instituir essa data
como Dia Municipal do Capoeirista.
Câmara Municipal de Areia, 10 de Outubro de 2017.
___________________________________
Ana Paula Gomes Pereira Gonzaga
Vereadora
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