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PROJETO DE LEI Nº. 079/2021. 

 
Considera de Utilidade Pública Municipal 

a entidade ASSOCIAÇÃO CULTURAL 

GINGABAETÉ CAPOEIRA e dá outras 

providências.  

 

A Prefeita Municipal de Abaetetuba faço saber que a Câmara Municipal de Abaetetuba 

aprovou e eu sanciono a seguinte lei: 

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública municipal, a ASSOCIAÇÃO 

CULTURAL GINGABAETÉ CAPOEIRA com sede e foro na cidade de Abaetetuba, Estado do 

Pará. Entidade sócio desportiva, democrática e independente, sem fins lucrativos e sem 

distinção de raça, cor, condição social, credo político ou religioso, que tem por objetivo 

desenvolver um trabalho de Capoeira essencialmente como arte-luta, mas, dando condições 

aos praticantes de se identificar com os outros vários segmentos que existem da capoeira. 

Parágrafo Único - O reconhecimento disposto neste artigo obedecerá a normas do fisco, 

atribuindo-lhe status de entidade de Utilidade Pública. 

Art. 2º - Poderá a qualquer tempo ser tornado sem efeito a presente lei, caso seja constatado 

a falsidade das alegações e dos documentos apresentados, ou seja, modificada a realidade 

dos mesmos por fatos supervenientes. 

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba-Pa: “Mário Ferreira Fonseca”, em 14 de 

dezembro de 2021.          

 

 

SOTÉRIO FAGUNDES 
VEREADOR PSDB 
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Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras, 
Senhores Vereadores, 
 
Este Projeto que visa declarar de utilidade pública a ASSOCIAÇÃO CULTURAL 

GINGABAETÉ CAPOEIRA 

Oriunda da Associação do Quilombo de Mestre Manoel Raimundo (Pupú), em agosto de 2010, 

chega a Escola Dom Ângelo Frozi o instrutor Eca, que depois de lecionar nos bairros Santa Clara 

e Mutirão o mesmo decide fundar mais um núcleo do Grupo de Capoeira no bairro do Cristo 

Redentor implantando e desenvolvendo uma Metodologia e Filosofia própria voltada para as raízes 

da Capoeira, introduzido essa modalidade em Clubes, Quartéis, Escolas, Academias, 

Comunidades Carentes e Comunidades Negras. 

As 16h do dia dezessete de setembro de dois mil e dez na rua Padre Mario Lanciotti, nº 1277, no 

bairro Mutirão, cidade de Abaetetuba, estado do do Pará. Sob a presidência a do Sr. Marinildo 

Figueiró Braga (Eca), com Sra. Simone Lobato Vasconcelos como secretária, e contando com os 

membros: Lucio da Costa Lobato; Reginaldo de Jesus de Lima Mesquita; Edinho Farias Nunes; 

Josiel Barbosa de Moraes; Edney Alves Gomes; José Raimundo Almeida Ferreira e Marciléia 

Farias Carneiro, fundaram a Associação Cultural Gingabaeté Capoeira. 

A proposta da Associação é desenvolver um trabalho de Capoeira, essencialmente como arte-luta, 

mas dando condições aos praticantes de se identificar com os outros vários seguimentos que 

existem na Capoeira. Dessa forma, a Associação apresenta uma proposta pedagógica que 

engloba a Capoeira como: luta arte, ritmo, poesia, cultura, desporto, profissão e filosofia de vida. 

Permitindo que cada aluno se identifique com uma dessas vertentes. 

Todavia, a principal proposta da Associação é a Capoeira como luta o desenvolvimento de uma 

metodologia e filosofia própria, nunca se esquecendo de buscar as raízes da Capoeira através de 

muita pesquisa, procurando preservar, a Capoeira angola e regional, bem como o respeito e 

valorização ao verdadeiro Mestre. 

1. PROPOSTA DE TRABALHO 

 
A proposta da Associação é desenvolver um trabalho de Capoeira, essencialmente como arte-

luta, mas dando condições aos praticantes de se identificar 

com os outros vários seguimentos que existem na Capoeira. Dessa forma, por ser uma atividade 
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com grande acesso as comunidades carentes e também por ter uma boa aceitação nessas 

comunidades, procura-se desenvolver princípios de coeducação, cooperação, integração e 

solidariedade, buscando, dessa forma, amenizar problemas socais que são perceptíveis nas 

comunidades acolhidas por nosso trabalho, permitindo que cada aluno se identifique com uma 

dessas vertentes, introduzido essa modalidade em Clubes, Quartéis, Escolas, Academias, 

Comunidades Carentes e Quilombolas. 

2. PROJETOS DESENVOLVIDOS 

I. Capoeira nas Escolas que é um trabalho voluntário no ensino de práticas de capoeira nas 

escolas da rede municipal de ensino (público ou particular, pois o objetivo também é a 

valorização da capoeira); 

II. Encontro Feminino que é destinado às mulheres praticantes e/ou simpatizantes da arte 

Capoeira incentivando a valorização da mulher através de palestras de conscientização, 

oficinas, campeonatos, artesanato, etc.; 

III. Criança Feliz Gingabaeté Capoeira, destinado às crianças da região, tem o intuito de 

proporcionar o estimulo do surgimento de atitudes capazes de criar estratégias de 

enfrentamento de alguns problemas sociais de forma positiva através da integração, 

brincadeiras, reforço e acompanhamento escolar e aconselhamentos, envolvendo as 

práticas da capoeira bem como o resgate da cultura afro-brasileira de forma lúdica; 

IV. Inclusão na Capoeira, trabalho voluntário que teve início na APAE de Abaetetuba, levando 

a arte da capoeira aos alunos com necessidades especiais, desenvolvendo habilidades 

psicomotoras e sociais entre os mesmo e a comunidade capoeira, e também, os 

preparando para a vida em sociedade, e, hoje em dia, estende-se ao centro feminino de 

recuperação de dependentes químicos Fazenda Esperança, oferecendo atividades 

práticas de capoeira promovendo momentos de lazer e integração cultural entre as 

mesmas e a comunidade em geral. 

 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba-Pa: “Mário Ferreira Fonseca”, em 14 de dezembro 

de 2021.  
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