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CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACARE
PALACIO DA LIBERDADE

PROJETO DE LEI

Institui e inclui no Calendario Ofilcial de Eventos de Jacarei o
Dia  Municipal  do  Nlotorista  Profissional  de  Transporte  e
esfabelece a realiza§ao de homenagem no Legislativo.

0   PREFEITO   DO   MUNICIPIO   DE   JACAREi,   USANDO   DAS

ATRiBuieoEs  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 Oficial de Eventos

de  Jacarei  o  DIA  MUNICIPAL  DO  MOTORISTA  PROFISSIONAL  DE TRANSPORTE,  a  ser

celebrado anualmente no dia 25 de julho.

Art.  2°    A  Camara  Municipal  de  Jacarei  fara  realizar,  todos  os

anos,   em   sua   primeira   sessao   ordinaria   do   mss   de   agosto,   solenidade   destinada   a

homenagear os motoristas profissionais de transporte,  quando ser-lhes-a concedido diploma

de reconhecimento pelos servi?os prestados a coletividade.

Art.  3°    Na  solenidade  a  que  se  refere  o  artigo  anterior  sefao

homenageados os seguintes profissionais, com indicac6es feitas pelos respectivos 6rgaos de

classe:

-dois do Sindicato dos Condutores do Vale do  Paraiba;

-dais do Sindicato dos Taxistas de Jacarei;

- dais do SEST/SENAT;

- dois do SETPESP - Sindicato de  Empresas de Transportes de

Passageiros do Estado de Sao Paulo;

-  dois  da  AVETP  - Associagao  Valeparaibana  de  Empresas  de

Transportes de Passageiros;
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-    dois    do    Sindicato    dos    Trabalhadores    em    Transportes

Rodoviarios e Anexos do Vale do Paraiba;

-   dois   do   SINDITAC-SJC   -   Sindicado   dos   Transportadores

Aut6nomos de Cargas de Sao Jose dos Campos e Regiao;
-   dois   da   Associagao   dos   Motoristas  de   Vans   Escolares   de

Jacarei.

Art.   4°      0   Cerimonial   do   Legislativo   encaminhara   oficio   as

associag6es  de  classe,  ate  o  dia  15  de junho,  para  que  indiquem  os  profissionais  a  serem

homenageados, a que devefa ser feito, mediante documento escrito ao Cerimonial, ate o dia

20 de julho.

Art.  5°   Na  solenidade  constante  desta  Lei,  primeiramente  sera

entregue   aos   homenageados   a   Diploma   de   Reconhecimento   e,   posteriormente,   sera

concedida   a   palavra  aos  Vereadores  que  desejarem   se   pronunciar,   assim   como  a   urn

homenageado, que representando os demais e por eles escolhido, podefa usar da tribuna por

10 minutos para se manifestar.

Art. 6°   Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao.

Camara Municipal de Jacarei, 06 de abril de 2022.
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PAULIN

Autoria do projeto.. Vereador Paulinho dos Condutores.
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JUSTIFICATIVA

Senhores Vereadores,

A  presente  propositura  tern a  objetivo  de  homenagear todos  os

motoristas profissionais de transporte de Jacarei, tanto de passageiros como de mercadorias

e servigos.

A importancia da atividade desenvolvida por esses profissionais e

inquestionavel,  sendo sua  responsabilidade testada diariamente.

Quanto  a  escolha  do  dia  25  de julho  como  data  comemorativa,

justifica-se uma vez que este 6 o Dia de Sao Crist6vao,  padroeiro desse profissional.

Desta forma, sera a expressao do reconhecimento da importancia

da classe para a comunidade.

Esperamos,  pois,  que este  projeto  merega  o apoio  e  aprovaeao

dos nobres pares, pelo que antecjpamos nossos agradecjmentos.

Camara Municipal de Jacarei, 06 de abril de 2022.
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