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JUSTIFICATIVA. - PDL 0005/2015 
O objetivo deste Projeto de decreto Legislativo e conceder o Título de Cidadão 

Paulistano ao respeitado Mestre de Capoeira Mestre Zumbi. 

O Projeto esta amparado pelo artigo 14, inciso XI, da Lei orgânica do Município que 
outorga competência privada à Câmara Municipal de São Paulo em conceder honrarias a 
pessoas que reconhecidamente tenha prestado relevante contribuição à Cidade de São Paulo. 

Breve histórico; 

Jose dos Santos Pinto, nascido aos 26 de outubro de 1949, na cidade de Muritiba- BA, 
mais conhecido como Mestre Zumbi, iniciou sua vida capoeirística em Muritiba e Salvador com 
Mestre Roxinho, em 1968 veio para São Paulo para trabalhar em obras e a convite de Mestre 
Natanael começou a treinar com Mestre Silvestre. 

Mestre Zumbi sempre foi um negro forte e Guerreiro, além da capoeira realizava 
apresentações de rua para ajudar no seu sustento, apresentava a Capoeira e movimentos de 
destreza pulando um arco de facas. 

Realizou junto com o Grupo de shows de Mestre Suassuna viagens por todo o Brasil 
apresentando a Arte e a Cultura. 

Em 1973 fundou a Associação de Capoeira Santamarense, a qual esta em atividade 
até os dias atuais. 

Em 2001 foi acometido a um AVC ( Acidente Vascular Cerebral) o qual quase o tirou da 
vida capoeirística pois ficou dois anos sem falar e em uma cadeira de rodas, mas devido todo 
seu amor a esta arte, com persistência e força de um verdadeiro guerreiro, Mestre Zumbi hoje 
reinaugurou sua academia na Av. Cupecê e nas rodas de capoeira entoa sua voz nos cantos e 
entra na roda mostrando todo seu balanço e sua ginga de corpo. 

Mestre Zumbi merece esta homenagem por toda a sua dedicação aos 50 anos de 
capoeira e pelo excelente trabalho realizado para toda a comunidade. 
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Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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