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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO ONSO 
- Estado da Bahia - 

PROJETO DE LEI N°. 25 /2021. 

"AUTORIZA O PODER PÚBLICO 
MUNICIPAL A INSTITUIR A 
SEMANA DA CAPOEIRA NO 

MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO 
RAMA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" 

A Câmara Municipal de Paulo Afonso, no uso de suas atribuições legais, aprova: 

Art. 1° - Fica o Poder Público Municipal autorizado a instituir a Semana da Capoeira no município 
de Paulo Afonso Bahia, anualmente, de 18 a 24 de novembro. 

Art. 2° - Fica incluída a Semana da Capoeira no calendário cultural de eventos oficiais do município 
de Paulo Afonso — BA. 

Art. 30  - Durante a semana da capoeira serão realizados apresentações, seminários, congressos e 
similares em escolas, órgãos públicos e privados, conforme programação a ser definida 
conjuntamente pelas secretarias municipais de educação e cultura e entidades privadas; 

Art. 40  - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Sessões, em 04 de maio de 2021. 
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JUSTIFICATIVA 

PROJETO DE N°  95  /2021 

Este projeto de lei, nos termos do regimento interno desta Casa Legislativa, venho 

perante Vossas Excelências apresentar o seguinte Projeto de Lei que "AUTORIZA O 

PODER PÚBLICO MUNICIPAL A INSTITUIR A SEMANA DA CAPOEIRA NO MUNICÍPIO 

DE PAULO AFONSO BANIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS". 

A Capoeira é uma arte marcial brasileira com origem na África que combina 

aspectos de dança, música e acrobacias, sendo um meio de expressão da linguagem 

corporal. Ela foi desenvolvida no Brasil por descendentes de escravos africanos, com 

influência indígena, provavelmente no início do século XVI. 

A Capoeira é conhecida por seus movimentos rápidos usando os braços e pernas 

para executar manobras de agilidade, ela incorpora movimentos reais, enquanto que no 

esporte tradicional se dá mais ênfase aos movimentos de alta demonstração de 

habilidade. É praticada com música tradicional tendo como instrumento mais importante o 

berimbau. 

O ensino da capoeira exalta a oportunidade para a integração entre diferentes 

componentes curriculares como história, educação física, geografia, física, artes plásticas, 

música e outros, além de mobilizar os setores do desporto, turismo, meio ambiente. Saúde 

e segurança. Ciente de que vivemos em uma fusão de culturas e reconhecimentos 

procurou-se apresentar ensaio do entendimento de uma metodologia didático-pedagógica, 

fundamentada principalmente nas escolas. 

Diante do exposto, solicito aos nobres pares, a aprovação do requerido. 

Sala das Sessões, em 04 de abril de 2021. 
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- Vereador - 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia — 

PARECER N°  .15  2021 

PARECER REFERENTE AO PROJETO 
DE LEI N° 025/2021 DE AUTORIA DO 
VEREADOR UELIGTON DA SILVA 

MÉRITO : "Autoriza o Poder Municipal a instituir a Semana da Capoeira no Município de 

Paulo Afonso e dá outras providências" 

ANÁLISE DA COMISSÃO: Após leitura e discussão esta Comissão verifica a 

importância da referida matéria para o fomento a cultura e prática esportiva como 

ferramentas eficazes de socialização , lazer e atividade benéfica para a saúde,. 

Especialmente no caso da Capoeira que é um esporte popular, praticado especialmente 

por todas as classes sociais sem qualquer distinção. 

CONCLUSÇÃO: Diante do Exposto somos favoráveis a aprovação do Projeto de Lei n° 

025/2021 

Sala das Comissões em 13 de Maio de 2021 

MESTO O REG' MENTO 
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1— DO RELATÓRIO 

PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

Av. Apolônio Sales, 495, Centro, CEP. 48.601-200, Tel. 3282 3850 

PARECER  Noal-  /2021 

EMENTA. Da Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação Final, previstas na forma do Art. 34, §1°, 
"a", Art. 50, §1° ambos do Regimento Interno da 
Câmara Municipal. Apreciação e voto da CCJ acerca 
do PL N° 025/2021, que "Autoriza o Poder Público 
Municipal a instituir a Semana da Capoeira no 
Município de Paulo Afonso e dá outras 
providências", de autoria do Ver. Uelington da Silva. 
Prerrogativa de iniciativa parlamentar prevista no 
Art. 44 da Lei Orgânica. Competência do Município 
para legislar sobre assuntos de interesse local e em 
caráter suplementar, ex vi do art. 30, I e II, da 
Constituição Federal e do Art. 12, I e II, da Lei 
Orgânica. Não se tratar de matéria reservada ao 
Prefeito, na forma do Art. 46 da Lei Orgânica. Não se 
evidencia vício de inconstitucionalidade material ou 
formal. No mérito, do ponto de vista da 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, 
a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final 
opina pela viabilidade na tramitação do PL N° 
025/2021. 

Vem ao exame da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final — 

PROJETO DE LEI N° 025/2021, que "Autoriza o Poder Público Municipal a 

instituir a Semana da Capoeira no Município de Paulo Afonso e dá outras 

providências", de autoria do Vereador Uelington da Silva. 
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"Art. 166. Cabe ao Município apoiar e incrementar as 

práticas esportivas na comunidade através de órgão a ser 

criado por lei, fortalecendo o esporte amador, nas suas 

diversas modalidades e estimulando as ligas existentes 

nos diversos bairros e nas zonas do Município" 

Não se trata de matéria reservada ao Prefeito, na forma do Art. 46 da 

Lei Orgânica. 

Diante da análise detida do PL N° 025/2021 não se verifica eiva de 

inconstitucionalidade material ou formal que possa obstar à tramitação do 

projeto de lei em tela. 

Quanto à juridicidade e a técnica legislativa, os autos do PL N° 025/2021 

se encontra em conformidade com a LC n° 095/2021 e no Decreto n° 9191/2017, 

não havendo nenhum impedimento à tramitação do projeto. 

Desse modo, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final opina 

pela tramitação do PL N° 025/2021. 

III - DO VOTO 

Pelo exposto, pelos fatos e fundamentos jurídicos trazidos a lume, 

opinamos pela viabilidade do PL N° 025/2021, dada a sua constitucionalidade, 

legalidade e técnica legislativa, consoante prevê o art. 50, §1°, do Regimento 

Interno desta Casa Legislativa, não obstante a possibilidade de haver emendas 

parlamentares, na forma do Art. 117, §§1.  e 2°, do regimento interno, salvo, 

melhor, juízo. 

Sala das sessões, 20 de 
	

io de 2021. 

Ativ g01414/e efraefr-c,10.04,7 
Ver. Paulo Gomes de Queirdz Junior 

Membro da CCJ 
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Outras ocorrências sobre a matéria: 
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