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Projeto de Lei No 01012021, 1 5 de fevereiro de 2021 .

-amara MunÍcipal de {arrerr os - "
Ementa: "Tomba, por

ambiental, arqueológico

MATADOURO""

interesse histórico, arquitetônico,

e cultural, as ruínas do antigo 'o

A Câmara Municipal de Barreiras, Estado da Bahia, no uso duas

atribuições Legais e regimentais,

APROVA:

AÉ. 10 Fica tombado, por interesse HISTÓRICO, ARQUITETÔNlCO,
AMBIENTAL, AROUEOLÓGICO E CULTURAL, NA fOTMA dO 'ATt. 10

da Lei No 578, DE 29 DE ABRIL DE 2003, de Barreiras/Ba', Decreto

Lei no 25, de 30 de novembro de 1937(IPHAN), organiza a proteção do
patrimônio histórico e artístico nacional, estabelecendo os bens que o

constituem, dentre eles, os arqueológicos.' , as ruínas do antigo

frigorífico, o Matadouro.

Art. 20 Em decorrência do tombamento efetuado por esta Lei, fica

vedada a demolição e descaracterização arquitetônica do Matadouro,

sendo obrigatória a aprovação do órgão competente do Município em

caso de necessidade de quaisquer intervençÕes fisicas no imóvel

tombado. Sendo admitida a utilizaçào do mesmo para fins culturais,

turísticos e/ou educacionais.

Art. 30 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das sessões, 15 de Íevereiro de 2021 .

CARMÉLh CAR HO DE SOUZA

Vereadora PP
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Justificativa

Através da história local, uma cidade procura um sentido para sua

própria natureza em mudança, em constante transformaçáo e assim

estabelecem-se os vínculos; sendo assim, os novos moradores e mesmo

visitantes vindos de outras localidades podem adquirir uma percepção das

raízes pelo conhecimento pessoal da história local, aprendendo assim a

respeitá-lo e defendê-lo.

Toda história depende basicamente de sua finalidade social e é por meio

da história que as pessoas comuns procuram compreender as "revoluçÕes" e

mudanças por que passam em suas próprias vidas: transformações sociais,

culturais, guerras, mudanças comportamentais, econômicas, mudanças

tecnológicas etc. (Thompson, 1 992).

O Antigo Matadouro foi construído nos anos 40, abandonado há

décadas, solicitamos que seja agilizado o projeto de reforma e reestruturaçáo

do espaço, uma vez que o mesmo Íaz paÍte da memória afetiva dos

barreirenses; assim será possível tanto visitas como monitoramento de eventos

e ações a serem realizadas no espaço.

Peço a esta Casa de Leis que analise e aprove esta proposição, pois,

com o tombamento destas ruínas, estaremos protegendo o mesmo e prevendo

seu uso em prol

protegendo o interesse público barreirense.

Vereadora PP

de todos

Sala das sessões, 15defe 21 .
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