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ExcELENTísstruo sENHoR pRESTDENTE DA
VEREADORES DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

cÂrueRe DE

A vereadora que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais e
regimentais vem requerer a v. Exa. que após a deliberação e a aprovação do

Plenário, seja encaminhada ao Exmo. sr. prefeito Municipal, JoÃo BARB95A
DE SOUZA SOBRINHO a seguinte indicação:

"ceder Professores de violão, canto e piano para ofertar aulas aos
Assocrados do clube ABCD, nesÍe município de Barreiras-8A".

Justificativa

Faz-se necessário o atendimento desta reivindicação para que se possa

valorizar e incentivar a história e a cultura no município de Barreiras. E de

suma importância que a gestão atual apoie esse Clube de forma que não deixe

nossa cultura cair em esquecimento.

O Clube Associação Barreirense de Cultura e Desportos (ABCD), completou

65 anos de história e cultura para os barreirenses. Fundado em 1g50, o ABCD

foi criado após divergências políticas entre os associados do Clube Dragão

Social (Atualmente extinto).

No início da década de 1970, o então prefeito Baltazarino Araújo de Andrade,

doou o terreno onde está atualmente localizado o ABCD para que a entidade

pudesse ter sua sede propria. Neste 65 anos de história, o ABCD promoveu

bailes de gala, debutantes, carnavais, formaturas, entre outros, além de servir
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como local de grandes encontros políticos e convenções partidárias que

definiram os rumos da cidade. Neste espaço, até o início da década de 19g0,

foram realizadas as apurações das eleições de Barreiras e dos municípios

circunvizinhos.

Mario Sérgio Araúio, atual presidente do ABCD, quer tornar o ABCB entidade
de utilidade púbrica, o que facírítará na captação de recursos que serão
utilizados na manutenção do ctube. Por todo a história cultural desses 65 anos
do Clube que enfatizamos a importância dessa indicação para valorizar a

cultura do nosso município.

um povo que não preserva seu passado, não terá um futuro brilhante. um povo
que despreza suas tradiçÕes é um povo pobre de espírito e que não tem nada

a comemorar.

Pelo exposto, solicito ao Executivo Municipal o pronto atendimento e também
aos Nobres Pares a aprovação da presente tndicação.

Sala das Sessões em, 06 de dezembro de 2021.

lvete Maria Garneiro de Souza Rica
Vereadora-AVANTE
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ExcELENTíssrvto SENHoR pRESTDENTE DA
VEREADORES DE BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

cÂrvrlRe DE

A vereadora que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais e
regimentais vem requerer a V. Exa. que após a deliberação e a aprovação do

Plenário, seja encaminhada ao Exmo. sr. Prefeito Municipal, JoÃo BARBoSA

DE SOUZA SOBRINHO a seguinte indicação:

"Disponibilizar verba Mensal para a manutenção, timpeza e reforma para

o Clube ABCD, nesúe município de Barreiras-BA',.

valorizar a história e cultura do municípío de Barreiras. O Clube Associação

Barreirense de Cultura e Desportos (ABCD), completou 65 anos de história e

cultura para os barreirenses. Fundado em 1950, o ABCD foi criado após

divergências políticas entre os associados do Clube Dragão Social (Atualmente

extinto).

No início da década de 1970, o então prefeito BaltazarinoAraújo deAndrade,

doou o terreno onde está atualmente localizado o ABCD para que a entidade

pudesse ter sua sede própria. Neste 65 anos de história, o ABCD promoveu

bailes de gala, debutantes, carnavais, formaturas, entre outros, além de servir

como local de grandes encontros políticos e convençÕes partidárias que

definiram os rumos da cidade. Neste espaço, até o início da década de 19g0,
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Faz-se hecessário o atendimento desta reivindicação para que se possa
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foram realizadas as apurações das eleições de Barreiras e dos municípios

circunvizinhos.

Mario Sérgio Araújo, atual presidente do ABCD, quer tornar o ABCB entidade

de utilidade pública, o que facilitará na captação de recursos que serão

utilizados na manutenção do clube. Por todo a historia cultural desses 65 anos

do Clube que enfatizamos a importância dessa indicação para valorizar a

cultura do nosso município.

Um povo que não preserva seu passado, não terá um futuro brilhante. Um povo

que despreza suas tradiçÕes é um povo pobre de espíríto e que não tem nada

a comemorar.

Pelo exposto, solicito ao Executivo Municipal o pronto atendimento e também

aos Nobres Pares a aprovação da presente lndicação.

Sala das Sessões em, 06 de dezembro de 2021.
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Carneiro de Souza


