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PROJETO DE LEI N'077t2019, DE 27 DE AGOSTO DE 2019

Câmara Munic
Protocolo n

E h3d- Declara de Utilidade Pública a

"nssocnçÃo DE Bl,ocos
CARNAVALESCOS DO OESTE

DA BAHIA S/C".

a cÂ]vranc, MUNICIPAL DE BARREIRAS, EsrADo DA BAHIA, no uso das

atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Barreiras-BA, faz saber que

a Câmara Municipal de Barreiras:

APROVA:

Art. 1' - Fica declarada de Utilidade Pública a ASSOCIAÇÁO DE BLOCOS

CÂRNAVALESCOS DO OESTE DA BAHIA S/C, inscrita no CNPJ.

20.647.00310001-29, com sede na Rua Presidente Vargas, no 110 - anexo A, Centro,

Cep: 47.800-010, cidade de Barreiras/BA.

Artigo 2'- A entidade de que trata o artigo anterior, ficam assegurados todos os direitos
e vantagens da legislação vigente.

AÉigo 3o - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições

em contrário.

Sala das Sessões,27 de Agosto de2019.

Assinatura do Fu ncioná rio
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI N'077/2019 DE 27 DE AGOSTO DE
2019.

Apresentação: cultura é além do patrimônlo de ldentÍficação de um povo,
portanto seu acervo intelectual e espiritual, também seu sÍstema de atitudes e
costumes, mas mormente, suas lnstltuições .

As Instituições, "- particular, demonstram inclusive seu adiantamento
civilizatório, e são elas que independente de pensamentos éticos ou morais,
representam os valores fundamentais de democracia, igualdade e fraternidade.
Desde modo, cultivamos através do CARNAVAL, além de expressões aberta de
folclore, o desenvolümento econômico e a interação social de um lugar.
Sim, CARNAVAL é festa! E, definido como lazer, é assegurado pela constituição
federal de nosso paÍs. Defintdo como diversão, é garantia de alegria e
entretenimento.
Assim, esta Assoc. é uma ínstituição comprometida desde 2013 com a
manutenção desse legado cultural.
Aqui em Barreiras, especificadamente, sendo ela uma cidade consagrada a este
folguedo há mais de 1OO anos, é a referência e principal ponto de atuação da
Assoc. até porque por razoes variadas, esteve e está esse reinado de momo,
ameaçado de extinção.
A Assoc. é formada exclusivamente por dirigentes ou representantes de
entidades carnavalescas e/ou eventos.
Alguns com mais de 30 anos de experiência e outros com meros dois anos de
desfile oficial. Todos porém, com interesses comum de prosperar e promover
esse acervo de recreio e arte.

Objetivo geral: reconhecer a importância dessa Assoc. é ver autenticado o
esforço, a dedicação e investimentos dos empresários do ramo de
entretenimento, lazer e diversão, com foco no CARNAVAL e similares, que
realizam por iniciativa própria essa empreitada imbuÍdos de vontade e coragem
de quem é bairrista e ama o que faz.
A tríade todos no mesmo lugar, todos se divertindo e gerando renda, é filosofia
impar e exclusiva, defendida pela Absoc., para a festa de momo.
Aqui na cidade, com dois circuitos de desfile, estabelece a passagem dos blocos
d; üio em um, e noutro, as manifestações das batucadas, ou blocos culturais,
também conhecidos como blocos sem cordas, assegurando para toda e qualquer
pessoa animaçâo.
Somente aqui, nesta cidade, associados e ativos se soma 16 blocos de trio e 05
blocos sem cordas cujos nomes/marcas principais são: KIMARREI, o Precursor
dos blocos de trio, SÁ ROLA, um dos mais tradicionais do circuito sem cordas, e
NIGRINHAS, o mais antigo da modalidade travestidos.
Dentre os empresários dessa Assót. encontramos saulo do bloco infantil Pirulito
membro eleitô da COMTUR - Conselho Municipal de Turismo, e presidente pela
4 gestão da Assoc. Regional de Quadrilhas Juninas; Virgolino, vulgo Gulla, do
kiÃarrei como membro convidado da Assoc de Entretenimento da Bahia e

Ismael do Pilek , representante dos Produtores de Eventos da Bahia, no Oeste e

atual presidente desta ABCOB - associação de blocos carnavalescos do oeste da
Bahia.
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Obietivo especÍfico: cabe a esta Assoc. assegurar a conservação da alma e
essência do povo barreirense transmutada no carnaval na face do Brasil.
Essa singular manifestação popular de origem Europeia, hoje é referência e
imagem perpétua de nosso País. CARNAVAL, iunto com o futebol, são os ícones
de nossa gente.
Urge abragar com responsabilidade esse caráter de costume feslivo e

transformar em novos foliões os jovens, as crianças e todo aquele que começa a

desfrutar do lazer.
Urge porque hoje, equivocadamente, entende-se o lazer como pândenga
restrita ao consumo de bebidas alcóolicas; entende-se a diversão como baderna
e o entretenimento como mera distração que pode ser substituída pelo uso do
smatfone.
Vai-se todo mundo às ruas nesta data de momo fantasiados ou padronizados de
abadás com intuito único de compartilhar alegria e prestigiar sua banda ou
artista de coração...extravasando uma energia que contagia o ambiente, ou seia,
atinge o público conhecido como pipocas, que são os que acompanham o cortejo
e blocos e, os expectadores , que se aninham nas arquibancadas, barracas,
camarotes, etc.
lsto é acelerar a tolerância social, é imbuir respeito quanto as diversidades e

diFerenças, sejam de classe, cor, gênero e idade..'é ensinar cidadania! Isto é
fazer CARNAVAL!
lsto é acelerar a distribuição de recursos, é gerar emPregos, é movimentar o

comércio, é fomentar a economia....isto é fazer CARNAVAL!
...É proporcionar o período de maÍor intercâmbio cultural uma vez que atrai
turistas do DF., GO., MG., PI., SP., TO e outros Estados para nossa Cidade e Região'
Estar na ABCOB, rePresenta muito mais que autopromoção de empresas e

incentivo para eventos, é compactuar com o lazer, a diversão e o entretenimento
saudável e ter compromisso profissional.
É demonstrar para a sociedade que CARNAVAL não é furdúncio, mas um espaço

onde re8istramos nossos valores cÍvicos, resgatamos nossas raÍzes, enfim, onde
contamos e reescrevemos nossa história 

(

Desenvolvimento: para Castro(onlirie) o carnaval tem fundamentos psicológicos,

sociais e culturaii. Neste perÍodo se exprime emoções, fantasias, sonhos e

extravasa felicidade. Também se revela na música e dança o diálogo entre a

alegria e a rotina do homem. Há inúmeras e privilegiadas articulações entre as

áreãs do saber e dinâmicas que ultrapassam os conceitos de manifestação
popular e dÍscute e revela questões importantes da contemporaneidade'
Portanto, é vital compreendê-lo como CULTURA!
Entêio, a cultura é "feita pelo povo" e " feita para o povo ""'mas que organiza e

produz ações que necessltam de estabilidade e continuidade para ter seu fluxo.
Neste momento se torna imprestindÍvel o cruzamento com as instÍtuições
oficiais sejam de cunho polÍiico, das esferas do poder público ou entidades
privadas.
i\.lór ao-o Assoc., pleiteamos o apoio irrestrito para a salvaguarda dessa tradição
carnavalesca, tanto aos órgãos públicos, quanto a todo e qualquer grupo,
pessoa, empresa etc com e sem vÍnculo direto ou indireto com a cultura' mas'

com a compreensão de sua grandiosidade.
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Barreiras é cenário do maior CARNAVAL do interior do Estado. E, assim como no

Brasil, essa festa foi profissionalizada para melhor explorar todo seu potencial.

No RJ são as escolas de samba o destaque da festa, organizadas e com desfile em

local especifi co chamado sambódromo.
No PE, são os cordões e seus bonecos gigantes a correr pelas vielas.

Na Bahia, o segundo maior carnaval do PaÍs, são os trios elétricos e seus blocos'

Cada um ao seu modo e forma, sedimentou o Brasil como detentor da Melhor e

Maior festa de carnaval do Mundo.

Conclusão: trata-se de cautela patrimonial. Dar à ABC0B o TíTULO DE

UTILIDADE PÚBLICA e a todOS OS BLOCOS DE CARNAVAL COM C SEIn COTdAS, O

reconhecimento de patrimônio cultural imaterial desse MunicÍpio.
É de responsabilidade desse poder público, conferir este tÍtulo a Assoc,,

assegurando desta maneira aos nossos filhos, netos e ao futuro, essa riqueza

inigualável que é a cultura carnavalesca' 
----.-

Sala das Sessões,27 de Agosto de2019.

JOÁo CERDA
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