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PROJETO DE LEI

N'

DE 19 DE MAIO DE 2O2O'

OO32I2O2O,

, o Auditório da
ado no bairro

EMENTA:

BA'
Barreirinhas, nesta cidade de Barreiras

DE BARREIRAS, ESTADO DA
A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
BAHIA, no uso de suas atribuiçóes legais,

Aprova:

denominado
Joáo do Biriba), da escol
ã, Ér""iti"n"", nesta ci

Art. 1" Fica

ras

-

da Silva (mais conhecido como
na Rua das turbinas
' localizada
BA'

de sua publicação' revogadas
Art. 2" Está lei entrará em vigor na data

as

disposições ao contrario'

'19 de Maio de 2020 '
Sala das Sessões,

eus
H

/ s

l/"n"t

3os de Deus
Hipólito do
Ú"t""Oot- MDB 2' Secretário
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João do Biriba - O Pendrive humano
Show para tod s as gerações, diversidade de
público e estilos.
Facebook: JoaodoBi ribaOficial

CURRiCULO

Contato : (77) 99903-1417 -98109-3990- Whatsapp: 99840-1073

lnstagram : Joaodobiriba

mÚsico
Joáo Batista da Silva Filho, mais conhecido pelo nome artístico de João do Biriba, é um
nascido e residente em Barreiras, cidade do Oeste da Bahia'

sua carreira começa no ano de 1972, aos
Biriba. Daívem o nome "João do Biriba".

'14 anos

como músiCO da banda do seu pai' o senhor

dispuhr
Ainda jovem decidiu largar os estudos para seguir o difícil campo musical; tarefa árdua
E
respaço com os músicos mais velhos que tin h am experiência em bandas de renome nas capitais'
e somando músicas ao
.aí que ele começa a desenvolver seus talentos, sempre aprimorando
repertório.
umavasta gama deestilos
Co..n os passar dos anos esta facilidade em elaborar o repertório lhe deu
variando do rock' pop, bolero, mpb, bossa nova' sertanelo' axé'

inulsicais para trabalhar,

unrversttário e
§amba,reggae, músicas carnavalescas, até mesmo coisas atuais como sertanejo
rend.eu o apelido
funk. Com tudo isso, contabilizou em seu repertório mais de 3 mil músicas e lhe
pendrive era uma imensa
de João do Biriba, o pendrive humano, ainda no ano de 2013 quando o
plataforma de armazenamento de informações.
musical, conheceu vános
c'om quase 50 anos de carreira, são inúmeras as con qu istas em sua vida
waldick soriano, Fernando
a'rtistas e cantou ao lado de nomes como: José augusto, saulo, Zezo,
na cultura barreirense'
Me.ndes, e essa mescla de estilos lhe consagrou como músico de destaque

poesias, além de ser umá influência
üm cidadão iluske que foi homenageado em matérias da tv e
para várias gerações.
oo-ino

mês'
oe uma voz única e inconfundível, João do Biriba Íaz em média 5 apresentaçQPa PaÍ

npsmesesdeDezembroeJunhojáchegoua2Sapresentações.emmaioriaparacomemoraçoes
de ritmo programadp (total- de 50
de jovens adultos, fazendo voz e violão com acompanhamento
blocos tradicionais d'a cidade
rilmos musicais variados). Nos ú ltimos an oS vem se apresen tando nos
No dia 1glo4l2O20 realizou
durante o carnaval, além de fazer shows para prefeitura no são João.

u,malive,semmuitaspretensões,eestarendeulSmilacessosem4.42:00minutos'Umamarca
onde ficou em co'ma durante
icônica para um artista local. No dia 19t0412o20 ele sofreu um AVC
11 dias na UTI e veio a falecer.

m astro, no ápice da sua carreira, do jeito que sempre qu ls, e sua
memória ficará marcada eternamente na história da cidade de Barreiras-BA

João do Biriba se foi como

ri

u

