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TSTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NO.:OO2/2023.

,.CONCEDE rírUIO DE CIDADÃO
ALAGOINHENSE AO SR. MANOEL
SALVADOR, E DA OUTRAS
PROVIDÊNCtAS".

A Câmara Municipal de Alagoinhas, Estado da Bahia, usando de suas
atribuiçÕes que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de
Alagoinhas, combinado com a Resorução no. 264103, aprova, promulga e
manda publicar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO:

Art. 1o - Fica concedido o Título de Cidadão Alagoinhense ao Senhor
MANoEL SALVADoR, Músico, Multi-lnstrumentista, Arranjador,
compositor, Ator e cantor, pelos retevantes serviços prestados ao
nosso Município.

Art. 20 - No ato da entrega do referido TÍtulo, a câmara Municipal de
Alagoinhas fará realizar Sessão Solene com esse fim.

Parágrafo Unico - Será encaminhado expediente ao homenageado, dando
ciência deste Decreto Legislativo e, posteriormente, õonvite para
recebimento do Título Honorífico

Art. 30 - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 40 - Revogam-se as disposiçÕes em contrário. ".-._","1

Sala das Ses 21 de março de 2023

Santos (Gode)Raimundo Alves d
Vereador autor.
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Manoel Salvador, musico, multi - instrumentista, arranjador, compositor, ator e
cantor brasileiro. Artista do brejo Paraibano, CaiçaralParaíba, é conhecido
artisticamente como Paroara do Acordeon,

Manoel Salvador, filho de Severino Silva e Maria Pereira (Mestre de GeraçÕes), foi
sanfoneiro do ator Jackson Antunes e atualmente segue sua trajetoria como
cantador de forro de suas raízes, identificando-se como o mais novo e autêntico
forrozeiro do Nordeste Brasileiro. Paroara iniciou seu trabalho de carreira solo no
Estado da Bahia, na Cidade de lrará, onde é radicado como forrozeiro e vem
desenvolvendo e participando de projetos.

O forrozeiro Paroara mora na Bahia desde 2003 e no município de Alagoinhas há
08 (oito) anos, com residência fixa onde vive com sua família e vem
desenvolvendo os seus projetos artisticos, além de proporcionar aos músicos
também deste município uma oportunidade de trabalho, fomentando assim a
economia cultural local e regional.

Ainda na Bahia, Paroara participou da Orquestra Sanfônica da Bahia em Salvador.
Em 2011, recebeu o prêmio de "Melhor sanfoneiro" categoria campeã no Estado
da Bahia.

Paroara, lançou "CD ao vivo" cantando suas músicas e de artistas consagrados no
cenário nacional como Djavan, Alceu Valença, Dominguinhos e, é claro o
indiscutível Luiz Gonzaga. Neste CD, participou do trabalho o cantor Alcimar
Monteiro. Em Outubro de 2015, Paroara participou do lo Encontro Nacional do Rio
de Janeiro, no Centro Municipal de Referência da Música Carioca. Além disso
participou do CD de Chambinho do Acordeon, musico que interpretou o papel de
Luiz Gonzaga nos cinemas. Ainda no ano de 2021, o artista Paroara do Acordeon
representou o município de Alagoinhas no Vlll Encontro lnternacional do Rio de
Janeiro, levando a cultura local e regional.

Desde então, o cantor Paroara do Acordeon tem buscado fortalecer sua carreira
com responsabilidade e credibilidade, levando sempre ao público o autêntico forro
e a cultura nordestina.

Rua Corohel Philadelfo Neves, sn - Juracy Magalhães - cEp.: 48.005-670 - Fone: (75) 3192-3333


