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MINUTA DE PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

 

É histórica a presença de tambores ancestrais indígenas e afro-brasileiros em nosso país, estado e
também em Porto Alegre. Este projeto, portanto, visa a inclusão da efeméride "Dia Municipal do Tambor"
no Anexo da Lei no 10.904, de 31 de maio de 2010 - Calendário de Datas Comemoravas e de
Conscien�zação do Município de Porto Alegre.

A histórica presença de tambores em nosso país é notória. Os povos indígenas Guarani, outrora
anunciando visitas e hoje nos rituais religiosos e nas festas, marcam os ritmos e as cantorias com o
‘angu’á pu’, tambor cilíndrico esculpido em tronco de árvore, geralmente de “pindó” (jerivá), fechados
nas duas extremidades por membrana de couro. Por sua vez, os povos africanos, na forçada diáspora em
razão da escravidão imposta pelo Império Português, trouxeram para o Brasil cosmologias diversas,
fundamentais para a construção da cultura brasileira, onde podemos destacar a percussão, in�mamente
vinculada à religiosidade, originando múl�plos instrumentos musicais, dentre os quais os tambores de
variadas caracterís�cas, em razão das diferentes religiões de matriz africana e materiais naturais
disponíveis.

Em Porto Alegre, entre outros �pos, são comuns os tambores “ilu” e “bata”, bem como o “sopapo”,
tambor de grande porte reconhecido como afro-gaúcho, criado por negros escravizados que trabalhavam
nas charqueadas. No século XIX, em diferentes lugares da cidade, em terreiros ou em áreas públicas,
ecoavam os tambores dos batuques, tradição de matriz africana de influência ioruba, organizados por
negras e negros libertos ou ainda escravizados. Nos Becos do Poço (Av. Borges de Medeiros) e do
Jacques (Rua 24 de Maio); nas Ruas do Rosário (Rua Vigário José Inácio) e de Santa Catarina (Rua Dr.
Flores); no Areal da Baronesa (Avenida Luiz Guaranha), na Ilhota (entorno do Ginásio “Tesourinha”), na
Colônia Africana (Bairros Rio Branco e Bom Fim), na Bacia do Mont’Serrat (Bairros Auxiliadora e
Mont’Serrat,); e na Várzea (Parque Farroupilha/Redenção), os sons dos tambores dos batuques envolviam
Porto Alegre. E ainda hoje estes sons envolvem nos Terreiros, no carnaval, nas danças de capoeira, nas
rodas de samba, na música gauchesca e nas festas populares.

Registra-se também a presença, na cena cultural da Capital, do bombo lequero e dos tambores de
candombe. O primeiro, assim denominado pela crença de que seu som se propaga até duas léguas, é
originalmente produzido a par�r do tronco de árvore, com as extremidades reves�das de couro de animal
cur�do, mantendo-se o pelo. Oriundo da música folclórica Argen�na, foi amplamente difundido na
América La�na por Mercedes Sosa e incorporado à música gauchesca. Os tambores do candombe (que
no dialeto quimbundo – Angola – significa “sala de reuniões”) são originários do Uruguai, sendo
encontrados há algum tempo em regiões do Estado. Em Porto Alegre, um provável elo entre os tambores
afro-uruguaios e afro-gaúchos acontece no “Candombe da Mãe Rita de Xangô”, terreiro de batuque
localizado no “Várzea” (Redenção) nas proximidades da esquina da Rua Avaí com Av. João Pessoa, onde
há registros de u�lização de grande variedades de instrumentos de percussão pela população negra da
cidade.

Pelo exposto, é plenamente jus�ficado a ins�tuição do “DIA MUNICIPAL DO TAMBOR”, a ser
comemorado em 29 de setembro, dia de Xangô, dono dos tambores e orixá da jus�ça, dos trovões, dos
raios, do fogo, da dança, da música e da festa. Esta proposição serve ao reconhecimento desta
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manifestação cultural que se dá através de tambores indígenas, africanos, afro-brasileiros, afro-gaúchos
e la�no-americanos. Por isso, conto com a sensibilidade dos colegas Vereadores e Vereadoras para
aprovação deste projeto. 

 

VEREADORA DAIANA SANTOS

 

 

 

PROJETO DE LEI

 

INCLUI A EFEMÉRIDE DIA MUNICIPAL DO TAMBOR NO ANEXO DA LEI NO 10.904, DE 31 DE
MAIO DE 2010 – CALENDÁRIO DE DATAS COMEMORAVAS E DE CONSCIENZAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE –, E ALTERAÇÕES POSTERIORES, A SER COMEMORADO
ANUALMENTE NO DIA 29 DE SETEMBRO.

  

Art. 1º. Fica incluída a efeméride Dia Municipal do Tambor no Anexo da Lei nº 10.904, de 31 de maio de
2010 – Calendário de Datas Comemora�vas e de Conscien�zação do Município de Porto Alegre –, e
alterações posteriores, no dia no dia 29 de setembro.

 

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

Documento assinado eletronicamente por Daiana Silva dos Santos, Vereador(a), em 02/12/2021,
às 17:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida
Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara
Municipal de Porto Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0310613 e o código CRC E5F9AD86.
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