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PROPOSIÇÃO Nº 079/2021 
Proposição escrita, apresentada pelos Vereadores JORGE LEANDRO 

CALDAS/PT, FELIPE NAIBERT/PSDB e JULIANO DUARTE/PSD. 
 
Texto: Requeiro a Mesa, ouvido o Plenário, na forma Regimental, para que 

se oficie, a seguinte: 
                              MOÇÃO DE PARABENIZAÇÃO 

 
PARABENIZAMOS AO CLUBE ATLÉTICO 
NACIONAL D PELA PASSAGEM DOS 82 ANOS 
COMPLETADOS NO ÚLTIMO DIA 19/07. 

 
A Câmara Municipal de Barra do Ribeiro, através dos(as) vereadores(as) abaixo 
signatários, vem, na forma regimental, apresentar esta Moção de Parabenização ao Clube 
Atlético Nacional que no último dia dezenove de julho completou 82 anos de existência. 
 
O Clube Atlético Nacional também conhecido carinhosamente como o clube do povo ao 
longo destes anos se tornou além de um clube de futebol. O Nacional é uma instituição 
com grande participação social em nosso município. Através do futebol vem 
proporcionando para crianças, jovens, adultos e idosos, homens e mulheres através de 
seus quadros uma alternativa de inclusão e prática esportiva. O clube nos últimos anos se 
tornou reconhecido a nível estadual e nacional como referência regional de categorias de 
base participando de diversas competições com clubes profissionais de todo o país e assim 
levando o nome de Barra do Ribeiro colocando no mapa do futebol brasileiro de categorias 
de base. 
Um clube que se matem de doações de seus apaixonados torcedores e simpatizantes, 
também de parcerias público e privados. Como qualquer outro clube amador passa muitas 
dificuldades, mas através de seus abnegados nacionalistas mantém as suas atividades e 
seu ESTÁDIO FRANCISCO ROSALES orgulho de todos os nacionalistas e barrenses.  
A todos os dirigentes que construíram estes 82 anos, torcedores, atletas, os atuais e os 
que ainda virão por todas as dificuldades vencidas, contribuições sócio esportiva, pelo 
respeito incondicional, por manter este espaço e ambiente esportivo através da prática do 
futebol  é com grande satisfação que solicitamos para que, em nome da Comunidade 
Barrense, se registre, nos Anais desta Casa Legislativa, os nossos cumprimentos e 
reconhecimento a toda Nação Nacionalista, enviando-se cópia da presente moção ao 
CLUBE ATLÉTICO NACIONAL e desejando vida longa ao CLUBE DO POVO!  
 
Câmara Municipal de Vereadores de Barra do Ribeiro 15 de julho de 2021. 

 

 

JORGE LEANDRO CALDAS/PT                               JULIANO DUARTE/PSD 
Vereador Proponente                                                      Vereador Proponente 
 
 
FELIPE NAIBERT/PSDB                                                 
Vereador Proponente 

 
Situação: (   )  Aprovado   (    ) Rejeitado 

Registrado em Ata Nº.      /2021.  
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