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PROJETO DE LEI N" 03/2023

INCLIÍI NO CALENDÁRIO CULTURAL OFICIAL DO
MTINICÍPIO O ENCONTRO DE MOTOCICLISTAS
*MOTO FEST- E DÁ OTITRAS PROVIDÊNChS.

Os Vereadores, João Paulo Evangelista de Medeiros e Jefferson Luiz Inácio da Silva, no uso

das atribuições legais conferidas pelo Rcgimento Interno desta Casa e a Lei Orgânica do

município, fazem saber que a Câmara âprova e o Prefeito sanciona a presente [ri.

ArL 1" Fica incluído no calendiírio cultural oficial do Município o Encontro de Motociclistas "Moto

Fest", a realizar-se no mês de fevereiro de cada ano.

Art 2. O Poder Público prestará apoio institucional à realizac§o do evento, devendo eventuais

despesas custeadas pela fazenda pública observar as disposições da Lei Federal n' 8-666193.

(CORRIGIR)

Art. 4" Revogam-se as disposições contÍií'rias-

Pleúrio Jose Ribeiro de Lima, 3l de janeiro de 2023.

JOÂO PATILO E GELISTA DE MEDÍ]IROS

Vereador - SD
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JEFFERSON LUIZ INACIO DA SILVA

Vereador - llÍDB

ArL 3" EsÍa Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JT]STIFICATIVA

O gupo de amigos motociclistas Estradeiros do Potengi sediara, no periodo de 02 a 05 de fevereiro

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

hoje reúne 17 membros regidos por um código de etica 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 compromete a manter valores de respeito mútuo e espírito de solidariedade. Isso se

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

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

confiaternização, em cada sorriso diante de uma fotografia. Este utensilio possui a identificação, a

cidade, o brasão e o tipo sanguíneo do motociclista.

O evento tem alcançado patamares de visibilidade social, econômica e cultural digno de

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

inclui sua institucionalização como evento oficial do municipio. Assim, esperamos contaÍ com o

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

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

JOÃO PATILO E \GELIST.,\ DE \IEDEIROS

Vereador - SD

íCA'rc,llsv Lv.r L
JEFFERSON LUIZ INACIO DA SILVA

Vereedor - MDB

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

grande relevância para a economia da cidade, já que durante sua realização, nosso município recebe

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

restaurântes, bares, estabelecimentos comerciais, aquecendo todâ a estrutura intema de mercado:

culinária, artesanato, pousadas, entretenimento.


