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PROJETO DE DECRETO LEGISLATTVO X" ./ b DE 2019.

Outorga Medalha de Honra ao Mérito Cultural "Darci
Israel" ao Senhot Aristeu Oüveira dos Santos, "MestÍe
Mesftinho" CÂmann MUNIcíPAL DE cAsOAVEL

Rece o)ttot/L
Â Câmara Municipal de Cascavel, Estado doParaná, aprova:

Art. 1" Este Decreto Legislativo outoÍga Medalha de Honra ao Mérito Cultural "Darci
Istael" ao Senhot Adsteu O]iveira dos Santos, "Mestre Mestrinho", poÍ seus brilhantes trabalhos
nâ promoção da Capoeira e da cidadania entre as crianças e adolescentes no Município de

Cascavel.

Att.2" A teferida medalha poderá, a critério da Mesa Diretora, seÍ entÍegue em Sessão

Solene pela Câmara Municipal de Cascavel, previamente agendada para esse frm.

AÍt. 3" A Sessão Solene para a entÍega da referida medalha poderá, se necessário for, set

reahzada fora das dependências do ptédio da Câmara Municipal, onde será dada ciência a todos
os interessados.

Art. 4" Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua pubhcação oficial.

Palâcio José Neves Fotmrghied, 67" aniversário de Cascavel.

Cascavel, 3 de outubro de201,9.
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Justificativa

A Capoeira é uma expressão cultural que mistura música, artes marciais, cultura popular e

dança. E intimamente ügada ao folclore brasileiro e a f.ormação do nosso povo. Histodadotes se

üvidem quanto a sua origem seÍ aficana ou brasileira, mâs independente da controvétsia é
evidente que a Capoetra é parte da nossa cultura e símbolo da luta de um povo. Como uma luta
dos escravos que utiüzavam os pés para se defender, se toÍnou um símbolo de libertação. A arte
que chegou a ser proibida no Brasil e, motivo de exiüo dos seus praticantes, logo venceu as

barreitas do preconceito e hoje é jogada livremente em todo o país. 1

Nos últimos ânos o desenvolvimento da Capoeira ganhou coÍpo e um dos nomes por trás

desse desenvolvimento em nosso Estado, e no Btasil, esta aqú em Cascavel, e é deles que vamos
falar aüante.

Adsteu Oüveira dos Santos, conhecido popularmente como "Mestre Mestrinho", chegou
a Cascavel quando tinha 20 anos, formou famíüa, amigos e colegas de profissão desenvolvendo a

arte da Capoeira e â promoção dos valotes de cidadania ao longo de 40 anos em nossa cidade,

Iniciou suas atividades aqui em 1981, auxiliando na Fundação da Àcademra MuzenzaIII,
e 1â em 1982, começou a dar aulas para os integrantes da Associação Cascavelense de Amigos de

Surdos (ÂCÂS), até os dias atuais; ensinou Capoeira também no pÍoieto Irmão Carente -
Capoeira para Meninos de Rua em Cascavel, no Centro de Assistência e Orientação ao Menor
(CÂOM), e ministtou aulas no Centto Sócio Educacional de Cascavel e Toledo (Cense).

Mestrinho também é coordenador geral do Projeto Capoeira nas Escolas, que atende
divetsas instituições no município desde 1997.Parttcipou do XVIJogos Escolares Brasileiros, em
Campo Gtande * MS; foi Técnico da Seleção Paranaense de Capoeira, em 7987; autoÍ do álbum
Capoeira Iuna, em 1995, e autot do celebre üvro CAPOEIRÂ ARTE-LUTA BRÂSILEIRÂ - 1"

edição -24demâÍço de1994.2" eüçã,of 7996e3 eüção/2001.

Além drsso, Mestrinho coleciona títulos de relevância em sua carreira, como, na categoria
indiüdual, a conqústa do Bicampeonato Brasileiro de Capoeira, em 1983 e 1.984, na cidade de

Nitetoi -RJ, . o Campeonato Brasileiro @,qüpe), em 1.987, na cidade de Curitiba. Ademais
coleciona uma setie de homenagens rcahzadas por veículos de comunicação, entidades, Câmara
Municipal de Cascavel e Càmara Municipal de Cudtiba. Somente em Cascavel, Mestrinho recebeu
quatÍo homenagens de Votos de Louvor e Congtatulações ou reconhecimento na sua luta em
prol da Capoeira. Recentemeflte, a Academia de Medalhística Militat do Btasil entÍegou
condecorações à civis e mi.litares em Cascavel, na noite de 31 de agosto no Teaúo Murucipal
Sefrin Filho. Um dos civis a receber a comenda como forma de reconhecimento pelo seu

uabalho, cuja ação tem conúibúdo sigmírcativamente na formaçào educacional de cÍ1anças,

adolescentes, jovens e adultos de Cascavel e região desde 1981 foi o senhor Adsteu Oliveira dos
Santos

É oitiao o notório reconhecimento da sociedade pelos valorosos ttabalhos do Mestre
Mestrinho no desenvolvimento da Capoeira no Brasil , no Paraná, e especialmente em Cascavel,
onde dedicou grande paÍte de sua vida no desenvolvimento dessa nobre arte que é intrínseca da
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Site oficial do Grupo Muzenza de Capoeira, a História da Capoeira
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cultura btasileita, símbolo de libertação de um povo e expressão artisttca e cultural de um modo
de üver.

Logo, é imprescindível que a Cãmara Municipal teconheça com â outoÍga da Medalha de

Honra ao Mérito Cultural "Darci Israel" â essa pessoa que nasceu em Curitiba, que na sua

juventude migrou pata Cascavel e ficou conhecida nacionalmente como Mestre Mestrinho.
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