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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 039/2013

“Concede Título de Cidadão Natalense ao

Cordelista Erivaldo Leite de Lima, e dá outras
providências”.

O Presidente da Câmara Municipal de Natal
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte Decreto
Legislativo:
Art. 1º - Fica concedido o Título de Cidadão Natalense ao Cordelista Erivaldo
Leite de Lima.
Art. 2º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Natal, 22 de outubro de 2013.

Amanda Gurgel
Vereadora PSTU
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PERFIL DE ERIVALDO LEITE DE LIMA – ABAETÉ
Erivaldo Leite de Lima, o Abaeté do Cordel, é filho de Manoel Romão de
Lima e Nilda Leite de Lima. Natural de Sertânia, em Pernambuco, no sertão do
Moxotó, Abaeté nasceu em 19 de dezembro de 1960. Mora há 28 anos em
Natal, no bairro de Capim Macio.
Poeta cordelista desde os dez anos de idade, tem centenas de títulos
publicados e quatro livros. Viveu quase toda a sua adolescência em Caruaru, a
capital do forró. Idealizador e fundador da Casa do Cordel, espaço que há seis
anos está dedicado à cultura popular, principalmente ao cordel, no Centro da
nossa Cidade.
Abaeté recebe na Casa do Cordel alunos de escolas da rede pública e
privada para palestras, oficinas e debates. Estão sempre presentes professores,
jornalistas e admiradores do cordel, o que faz do lugar um importante espaço
de apoio às práticas pedagógicas e acadêmicas na literatura do cordel. Um
espaço conhecido em todo o Brasil, que leva o nome de Natal, inclusive, para
fora do país.
A obra do poeta Abaeté tem sido matéria em várias revistas, sites e TV’s,
ajudando a difundir a cultura popular de nossa cidade. Abaeté está todos os
dias das 8h às 18h, na Casa do Cordel, de portas abertas recebendo o público
em geral e prestando um grande serviço à cultura potiguar.
Por todo esse histórico de vida, voltado para a difusão de tão distinta
cultura popular, Abaeté do Cordel merece ser agraciado com esse título como
forma de reconhecimento público por sua destacada atuação no campo cultural
e preservação dessa tradição de raízes nordestinas.

CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL
Rua Jundiaí, 546, Tirol, Natal/RN
(84) 3232.9430 / (84) 9916.3914
professora.amandagurgel@gmail.com

