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Vem a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Lei de autoria do Vereador Alexandre Bobadra, que inclui
a efeméride Dia Municipal da Capoeira e do Capoeirista, no Anexo da Lei nº 10.904 de 31 de maio de 2010
e alterações posteriores – Calendário de Datas Comemorativas e de Conscientização do Município de Porto
Alegre, a ser comemorado, anualmente, no dia 5 de julho.

A capoeira ou capoeiragem é uma expressão cultural e esporte afro-brasileiro que mistura arte marcial, dança
e música, desenvolvida no Brasil por descendentes de escravos africanos possivelmente no final do século
XVI no Quilombo dos Palmares, que resistiu por mais de um século na antiga Capitania de Pernambuco.

A Roda de Capoeira foi registrada como bem cultural pelo IPHAN no ano de 2008, com base em inventário
realizado nos estados da Bahia, de Pernambuco e do Rio de Janeiro. E em novembro de 2014, recebeu o
título de Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO.

A capoeira praticada na atualidade possui duas grandes vertentes: a angola (do banto ngolo), que apresenta
movimentos mais rasteiros e teve como principal expoente o mestre Pastinha; e a regional (inicialmente
chamada Luta Regional Baiana), que possui movimentos mais aéreos e teve como principal expoente o
mestre Bimba. Esta última foi criada em Salvador, cidade onde foi fundada a primeira academia de capoeira
do Brasil, em 1937.

Hoje em dia, a capoeira se tornou não apenas uma arte ou um aspecto cultural, mas uma verdadeira
exportadora da cultura brasileira para o exterior. Presente em dezenas de países em todos os continentes, todo
ano a capoeira atrai ao Brasil milhares de alunos estrangeiros e, frequentemente, capoeiristas estrangeiros se
esforçam em aprender a língua portuguesa em um esforço para melhor se envolver com a arte. Mestres e
contramestres respeitados são constantemente convidados a dar aulas especiais no exterior ou até mesmo a
estabelecer seu próprio grupo. Apresentações de capoeira, geralmente administradas em forma de espetáculo,
acrobáticas e com pouca marcialidade, são realizadas no mundo inteiro.

Por fim, importante registrar que na data de 5 de julho, celebra-se o Dia Mundial da Capoeira, em
comemoração à assinatura da Convenção Internacional de Capoeira, cuja data serve, também, representa uma
forma de reflexão sobre seu processo de desenvolvimento e afirmação de sua identidade.

 

 

É o relatório.

 Conforme disposto na Lei Orgânica do Município, em seu artigo 55:

Art. 55 - Cabe à Câmara Municipal legislar sobre assuntos de interesse local, observadas as determinações
e a hierarquia constitucional, suplementarmente à legislação federal e estadual, e fiscalizar, mediante
controle externo, a administração direta e indireta. 

Ú



Parágrafo Único - em defesa do bem comum, a Câmara Municipal se pronunciará sobre qualquer assunto
de interesse público.

 E o Regimento Interno deste Legislativo, em seu artigo 96:

Art. 96 - Indicação é a proposição que tem por finalidade sugerir à União, ao Estado ou ao Município a
realização, no âmbito do Município de Porto Alegre, de atos de gestão, de políticas públicas e projetos que
lhes sejam próprios.

Considerando a relevância do tema apresentado. Concluo pela aprovação do Projeto de Lei.

Documento assinado eletronicamente por Carlos Henrique Bastos D'avila, Vereador(a), em
10/11/2022, às 11:20, 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 0463254 e o código CRC 999C310D.

Referência: Processo nº 222.00066/2022-63 SEI nº 0463254

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 163/22 – CEDECONDH con�do no doc 0463254 (SEI
nº 222.00066/2022-63 – Proc. nº 0643/22 – PLL nº 322/22), de autoria do vereador Kaká D'Ávila, foi
APROVADO através do Sistema de Deliberação Remota, com votação encerrada no dia 29 de novembro
de 2022, tendo ob�do 05 votos FAVORÁVEIS e 00 votos CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação
abaixo:

CONCLUSÃO DO PARECER: Pela aprovação do Projeto.

Vereador Cassiá Carpes - Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Alexandre Bobadra – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Alvoni Medina: FAVORÁVEL

Vereador Kaká Dávila: FAVORÁVEL 

Vereadora Laura Sito: FAVORÁVEL

Vereador Matheus Gomes: Não votou.  

 

 

Documento assinado eletronicamente por Renata Beatriz Mariano, Assistente Legisla�vo II, em
29/11/2022, às 16:47, 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 0472635 e o código CRC B8A92348.

Referência: Processo nº 222.00066/2022-63 SEI nº 0472635

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

