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EMENTA: Concede a medalha “MÉRITO CULTURAL - ATRIZ DERCY 

GONÇALVES” ao cantor e compositor DIEGO CABRAL.  

                                        A Câmara Municipal de Santa Maria Madalena, 

por seus representantes legais aprovou e eu promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO: 

ART. 1º - Na forma do que dispõe a Lei Municipal nº 2631, de 18 de 

dezembro de 2018, fica concedida a medalha “MÉRITO CULTURAL - 

ATRIZ DERCY GONÇALVES” ao cantor e compositor DIEGO 

CABRAL. 

§ ÚNICO - A justificativa que fundamenta a presente proposição, será 

publicada como parte integrante da presente Resolução.   

ART. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data da sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

Salão Tude Portugal, em 10 de fevereiro de 2021. 

 

NESTOR LOPES                                                                                            

Vereador – DEM 

JUSTFICATIVA:  

Com muito orgulho e imensa alegria propomos o presente Projeto de 

Resolução, que servirá para fazer com que o nosso querido Diego Cabral, 

seja o primeiro madalenense a ser indicado para receber a Medalha de 

“Mérito Cultural - atriz Dercy Gonçalves”, cuja honraria instituída neste 

município em 18 de dezembro de 2018, através da Lei Municipal 2631, 



ainda não havia sido aplicada em homenagem a quaisquer outras 

personalidades madalenenses ou não, sendo portanto uma justa homenagem 

a esse jovem artista madalenense, que além de merecedor da mesma, estará 

fazendo história ao ser o número um a receber esta honraria que expressa o 

reconhecimento, gratidão e respeito dos membros desta Casa Legislativa ao 

seu importante trabalho em prol da música madalenense, regional e 

nacional.   

Diego Cabral, cantor e compositor, 34 anos, nascido em Santa Maria 

Madalena, região serrana do Rio de Janeiro, desde muito novo tem uma 

convivência muito próxima com o mundo da música. Esse querido 

madalenense nasceu para irradiar alegria e fazer a nossa vida mais feliz 

fazendo o que mais gosta: cantar!  

Quando criança já se apresentava com grandes nomes, como Sérgio Reis. 

No ano de 1993, na festa de 85 anos da atriz Dercy Gonçalves em Santa 

Maria Madalena, o menininho Diego subiu ao palco e fez sucesso ao tocar 

cavaquinho e cantar a música Galopeira.       

Depois de ter se tornado exímio tocador de cavaquinho, deu início à sua 

vida de compositor. Compôs diversos sambas que fizeram o povo sambar 

na Avenida Barão de Madalena, quando dos desfiles das duas tradicionais 

agremiações carnavalescas da cidade. Na ESMII – Escola de Samba 

Mocidade Independente do Itaporanga (azul e branca) foram seis e no 

GRESUMA – Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos de Madalena, 

sete composições.  

Para que é amante e profundo conhecedor do gênero, ter Almir Guineto, 

Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz, Jorge Aragão, Serginho Meriti e luiz Carlos 

da Vila, João Nogueira, Cartola, Candeia e Martinho da Vila, como fontes 

de inspiração, é algo mais do que natural, até porque, desde criança sua 

principal distração era ouvir os seus ídolos do samba. 

Diego é como dizemos: partideiro dos bons e como tal vem fazendo 

sucesso nos projetos Samba da Vila, em Macaé, e no Samba do Cabral, este 

criado por ele próprio há cinco. Com vasto repertório voltado para o Samba 

autêntico, agita as rodas de samba de toda à região, chamando a atenção a 

sua versatilidade em integrar o mundo do samba em todas as suas vertentes, 

passando do Dolente ao Samba enredo. 



O menino do interior, nascido nas mesmas terras que ofereceram ao mundo 

a genialidade de Dercy Gonçalves, já acumula experiências em concorridas 

disputas em agremiações consagradas como na Estação Primeira de 

Mangueira, Viradouro, Salgueiro e em diversos blocos e escolas de samba 

do interior, e como bom músico, do Partido alto ao sincopado se sente em 

casa e com refinada maestria tem se apresentado nas mais tradicionais 

casas de samba do Rio de Janeiro, como na Quadra da Mangueira, Cacique 

de Ramos, Renascença, Beco do Rato, Pagode da Tia Doca, Flamboyant, 

Toca da Gambá, Samba Luzia, entre outras. 

Ao longo da sua carreira, apesar da sua pouca idade, acumula parcerias 

com grandes compositores e Sambistas das cidades de Macaé e Rio de 

Janeiro. Depois do sucesso “Honrando a Raiz”, de sua autoria em parceria 

com Armandinho do Cavaco, música tocada nas maiores rádios, casas e 

rodas de samba do Rio de Janeiro, sua performance tem ainda no repertório 

músicas como: Fofoca (Parceria com Rafael Caçula e Obede), Reviravolta ( 

Parceria com Vinny Santa Fé e Andréa Martins), Tempo da Vovó ( 

Parceria com Alê Matos), Dois em um só querer ( Parceria com Sergio 

Malakay) e nas canções Meu Pinho ( Parceria com Denis Alves), 

Quilombeira, Pião de Ponteira, Meu amuleto (da frutífera parceria com 

Paulo de Carvalho, seu maior parceiro). Recentemente, Diego Cabral 

lançou o single super elogiado no meio do samba, chamado "Sonho de 

Malandro" (parceria com Paulo de Carvalho), Produção do Vitor Budoia, 

gravado no Stúdio Narégua.   

Pelos motivos acima expostos, estamos certos de podermos contar com o 

apoio e votos dos ilustres pares, à aprovação do presente projeto de 

Resolução, por tratar-se de justa iniciativa desta Casa Legislativa para com 

o querido homenageado, DIEGO CABRAL.   

                               Salão Plenário Tude Portugal, 10 de fevereiro de 2021. 

 

NESTOR LOPES                                                                                  

Vereador/DEM 


