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CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAR
PALACI0 DA LIBERDADE

PROJETO DE LEI

Institui  e  inclui  no  calend5rio  de  datas  e  eventos  do
Municipio  de  Jacarei  o  Dia  do  Triciclista  e  d5  outras
providencias.

0  PREFEITO  DO  MUNIcipIO  DE  JACAREi,  USANDO  DAS

ATRIBUICOES QUE  LHE  SAO CONFERIDAS  POR  LEI,  FAZ

SABER   QUE   A   CAMARA   MUNICIPAL  APROVOU   E   ELE

SANCIONA E  PROMULGA A SEGUINTE  LEI:

Art.  1°     Fica  instituido  e  incluido  no  calendario  de  datas  e

eventos do Municfpio de Jacarei o DIA DO TRICICLISTA, a ser comemorado anualmente no

dia 12 de outubro, destinado a reunir todos os que, espontaneamente, tenham interesse em

participar do evento.

Pafagrafo   t]nico.       A   organizagao   do   evento   sera   de

responsabilidade de Comissao a  ser formada por interessados,  desde que proprietarios de

triciclos.

Art. 2°  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaeao.
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Jacarei o Dia do Triciclista e da outras Drovjdencias. - Fls. 02

J USTI  F ICATIVA

0  presente  projeto  de  lei  tern  por objetivo  promover  urn  evento  que

retina em  nossa cidade os amantes do triciclismo de todos os lugares do  Brasil,  permitindo,

desta  forma,  a  promogao  do  congragamento,  a  confraternizagao  de  centenas  de  pessoas

interessadas  no  evento,  promovendo  o  nome  de  Jacaref  e  movimentando  o  comercio  em

geral, propiciando, ainda, a popula?ao, lazer e entretenimento.

Os integrantes da pratica do triciclismo estao abertos a receber novos

participantes   e,   em   suas   regionais,   realizam   urn   grande   trabalho   social   em   prol   dos

necessitados.

A  Regiao  Metropolitana  do  Vale  do  Paraiba,  Serra  da  Mantiqueira  e

Litoral  Norte,  nossa  carinhosa Vale do  Parafba,  conta com a  Regional  UT  12 dos triciclistas,

com vinte integrantes; urn grupo pequeno, mas muito atuante nas ae6es, somando com outros

motoclubes ou em suas ae6es individuais. A16m do trabalho social, com a filosofia pautada na

fraternidade,  o  grupo  se  refine  para  descobrir  as  belezas  dos  lugares  e  fortalecer  suas

rela?6es de amizade.

Os praticantes tamb6m estao pleiteando a criagao do Dia Nacional do

Triciclista e indicam a dia 12 de outubro como ideal, pois esta data ja e comemorada em varias

cidades  do  Pais,  sendo  Dia  de  Nossa  Senhora  Aparecida  (Padroeira  do  Brasil)  e  Dia  das

Criangas, este dltimo que nos remete aos nossos brinquedos infantis (velotrol ou velocipede),

podendo  ser  considerada   assim   uma  data  das   pequenas  e  das  grandes  criangas,   os
Triciclistas.  E  certo ainda  que,  por onde  passam,  provocam  uma  sensaeao  de fascinio,  em

especial nas crianeas.

Em face do exposto,  esperamos que a  propositura merega o apoio e

aprovagao dos nobres pares, pelo que antecipadamente agradecemos.
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