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CE,B\DO

PRO.'ETO DE LEI N" 0.í/2023

INSTITTII NO MUNICÍPIO DE SÃO PAT]LO DO
POTENGI O *DIA DO IVÍOTOCICLISTA E DO
TRABALHAIN)R MOTOCICLISTA' E DÁ OTITRAS
PROVIDÊNCIA§.

Os Vereadores, João Pauto Evangelista de Medeiros e JefÍerson Luiz Inácio da Silva, no uso

das atribuições tegais coníeridas pelo Regimento Interno desta Casa e a [,ei Orgânica do

município, fazem saber que a Câmera âprovâ e o Prefeito sanciona a preente Lei.

ArL l' Fica instituído o "Dia do Motociclista e do Trabalhador Motociclista" no âmbito do

Município de São Paulo do Potengi, a ser comemorado, anualmente, no dia 27 de julho.

Art. 2' O evento ora instituído será inserido no Calendririo Oficial de Eventos do Município

Parágrafo único. Em comemoração ao "Día do Motociclista e do Trabalhador Motociclista", alem

do típico passeio e exposiçâo de motocicletas de vários modelos, poderão ser promovidos eventos

beneficentes, educaüvos, culturais e festivos pelo Poder Executivo, em conjunto ou não com o moto

clube, grupos de motociclistas, moto-taxistas, entregadores ou oums entidades representativas de

do município de São Paulo do Poteng-

Art. 3' Esta Lei entra em vigor na dala de sua publicação

Plenrírio Jose Ribeiro de Líma, 3 I de janeiro de 2023
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JOAO PAULO EVANGELISTA DE MEDEIROS

Vereador - SD

JEFFERSON LUIZ INÁCTO DA SILVA

Vereador - MDB



JI.]STIT.'ICA'I'IVA

O grupo de amigos motociclistas Estradeiros do Potengi sediará, no periodo de 02 a 05 de fevereiro

de 2023 o 7 Moto Fest de São Paulo do Potengi/RN. O grupo foi fundado por F. Silva em 2010 e

hoje reúne l7 membros regidos por um código de aica alicerçado no respeito, igualdade de irmãos

e irmandade de honra, indo além de uma história de amizade e amor por motocicletas.

O Estradeiros do Potengi funciona como uma entidade sem fins lucrativos, que em seu interior cada

integrante se compÍomete a manter valores de respeito mútuo e espírito de solidariedade. Isso se

percebe também no uso do colete, uma representação simbólica carregada de sigaificados, que o

companha a cada km percorrido, a câda volta em um espaço diferente, a cada encontÍo,

confratemização, em cada sorriso diante de uma fotografia. Este utensílio possui a identificação, a

cidade, o brasâo e o tipo sânguíneo do motociclista.

Senhores vereadores, vereadoras, nobres edis, o evento organizado pelo referido gnrpo, tem sido de

grande releviância para a economia da cidade, já que durante sua realização, nosso municipio recebe

visitantes de diversas regiões do Brasil, movimentando todo e qualquer tipo de alojamento,

restaurantes, bares, estabelecimentos comerciais, aquecendo toda a estrutura intema de mercado:

culinária, aíesanato, pousadas, entretenimento.

O evento tem alcançado patamares de üsibilidade social, econômica e cultural digro de

consagração e grande sucesso, merecendo, por tanto, apoio e prioridade pelo poder público, o que

inclui sua institucionalização como evento oficial do município. Assim, esperamos contar com o

voto dos nobres colegas e aprovação do projeto por esta Casa.

JOÃO PAT]LO E NGELIS'TA DE NÍEDEIROS

Vereador - SD

JEFI.'ERSON L INÁCIO DA SILVA
Vereador - MDB

Câmara Municipal de São Paulo do Potengi/RN, em 31 de janeiro de 2023.


