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Ata da 2ª Sessão Especial da 

Câmara Municipal de Feira de 

Santana referente à 1ª Etapa, do      

1º Período, da 18ª Legislatura, 

realizada no dia 25 de agosto de 

2017.                          

 

Aos vinte e cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, às 

nove horas, no Plenário da Câmara de Vereadores de Feira de Santana, 

situada à Rua Visconde do Rio Branco, 122, nesta cidade, Estado da Bahia, 

realizou-se a segunda Sessão Especial referente à segunda Etapa, do 

primeiro Período, da décima oitava Legislatura, com o objetivo de 

apresentar a Frente de Capoeira de Feira de Santana, de acordo com o 

Requerimento nº 176/2017 de autoria do vereador João dos Santos, 

subscrito por diversos parlamentares. A Mesa de Honra desta solenidade 

foi composta, além do 2° Vice-Presidente desta Casa, vereador Marcos 

Antonio dos Santos Lima, pelo excelentíssimo senhor Luiz Carlos de 

Souza, vereador do município de Salvador e presidente da Frente 

Parlamentar em defesa da Capoeira na cidade de Salvador; senhor Claudio 

Borges de Brito, “Mestre Paraná” e o deputado estadual Carlos Geilson. 

Também presente a esta solenidade encontravam-se os vereadores, João 

dos Santos, Luiz Dias, Gerusa Maria Bastos Sampaio, Ronaldo Caribé, 

Gilmar Amorim e Luiz Augusto de Jesus. Prosseguindo, foram anunciados 

para compor o Plenário, autoridades e representados cujos nomes ficarão 

constados no roteiro do Cerimonial desta Casa, arquivado em seus Anais. 

Em seguida, o Presidente em exercício convidou o vereador João dos 

Santos, autor do Requerimento que propôs esta Sessão, para saudar os 

membros da Mesa e demais presentes em nome deste Legislativo, tendo o 

mesmo, após cumprimentar os presentes em nome do Mestre Grauça e do 

Mestre Coentro, inicialmente proferido a leitura do poema “Capoeira, A 

Luta de um Povo” de autoria de Francisco Diniz, como forma de retratar 

um pouco da história da capoeira. Em seguida, disse que “embora não 
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tenha a ginga do capoeirista, não tenha o molejo, não tenha berimbau e nem 

cordão, solicitou permissão dos mestres presentes para ser considerado um, 

pelo menos nesta noite comemorativa. Ressaltou que mesmo sendo 

convidado a entrar na “roda” e as suas esquivas não sejam suficientes para 

se livrar de golpes que, sem dúvida, o deixariam pelo menos tonto. Mas, 

pelo menos está noite precisa sentir-se um capoeirista”. Prosseguindo, falou 

da sua satisfação por trazer para esta honrosa Casa, a Sessão Especial da 

Capoeira, com o objetivo de apresentar para a sociedade de Feira de 

Santana, as Frentes Parlamentares de Defesa da Capoeira da Câmara dos 

Deputados, que tem à frente o nobre deputado soteropolitano Marcio 

Marinho, e da Câmara Municipal de Salvador, que tem à frente o brilhante 

vereador da nossa capital, Luiz Carlos. Em seguida, destacou o empenho e 

agradeceu ao Mestre Paraná pela luta incansável em prol da valorização 

desta arte, que certamente os brasileiros podem considerar como “nossa”. 

Finalizando, informou ter dado entrada em Projeto de Lei Ordinária que 

dispõe sobre diversas ações voltadas para o engrandecimento da capoeira, 

dentre as quais destaca a criação da Frente Parlamentar de Defesa da 

Capoeira da Câmara Municipal de Feira de Santana, e da Frente 

Parlamentar da Cultura Negra, sendo esta por sugestão da amiga Lourdes 

Santana, presidente do Conselho Municipal de Participação e 

Desenvolvimento de Comunidades Negras. Frisou que durante esta semana 

haverá apresentações de rodas de Capoeira no Mercado de Artes Popular. 

Agradeceu a presença do deputado estadual Carlos Geilson. Finda a 

saudação, o segundo Vice-Presidente convidou o senhor Claudio Borges de 

Brito, Mestre Paraná, a fazer uso da palavra na condição de palestrante 

desta Sessão, oportunidade na qual, após cumprimentar os presentes, 

convidou o vereador soteropolitano para ao toque do berimbau fazer uma 

saudação. Discorreu sobre as dificuldades de manter a Capoeira, pois é 

necessário muita garra e força. Assinalou que a Frente Parlamentar em 

Defesa da Capoeira de Feira de Santana poderá alavancar o esporte na 

cidade. Ressaltou que o vereador Luiz Carlos é o único que abre o seu 

gabinete para a capoeira. Defendeu a implantação da Capoeira nas escolas 

feirenses tal como ocorre em Salvador. Assinalou que a Capoeira não é 
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apenas toque e golpes. Lembrou que o espaço do Mercado de Artes será 

usado para divulgar a Capoeira. Revelou que os cartazes e os banners 

foram bancados pelo vereador Luiz Carlos. Em seguida, o segundo Vice-

Presidente, parlamentar Marco  Antonio dos Santos Lima, franqueou a 

palavra ao vereador soteropolitano Luiz Carlos que ressaltou a importância 

dos eventos de Capoeira como gerador de emprego e renda. Elogiou a 

iniciativa do vereador João dos Santos, pois a Capoeira é uma ferramenta 

de socialização e ressocialização da juventude, pois preserva valores éticos 

e morais que estão se perdendo na atual sociedade. Colocou-se a disposição 

para ajudar nesta iniciativa. Cumprimentou os demais parlamentares 

presentes e mestres de capoeira presentes nesta Sessão. Ao final pediu uma 

salva de palmas a mestre de Capoeira Dandara. Afirmou que o grande 

legado que deixará será a aprovação da inclusão da Capoeira nas escolas de 

Salvador. Na sequência, foi concedida da palavra ao deputado estadual 

Carlos Geilson reforçou que a Capoeira já fez muito e transitou de um 

esporte marginalizado a uma forma espontânea de expressão cultural. 

Adiantou que tal qual como o vereador Luiz Carlos proporá na Assembleia 

Legislativa a formação da Frente Parlamentar em Defesa da Capoeira.  

Logo após, nada mais havendo, o Presidente agradeceu a presença de 

todos, sobretudo das autoridades presentes e representadas e encerrou a 

presente Sessão, às doze horas e oito minutos. Para constar eu, José 

Joaquim de Oliveira Neto, Técnico Legislativo a disposição do Setor de 

Redação e Atas desta Câmara, lavrei a presente, que segue assinada. 

 


