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CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi  -
GABINETE  DO VEREADOR ROwlNHA

PALACIO DA LIBERDADE

PROJETO DE LEI

SP
RC

Institui e inclui o calend6rio de datas e eventos de

Jacarei o Dia do Antigomobilista.

0 PREFEITO DO MUNICIPIO  DE JACAREl,  USANDO

DAS  ATRIBUIQ6ES  QUE   LHE  SAO  CONFERIDAS

POR  LEI,  FAZ  SABER  QUE A  CAMARA  MUNICIPAL

APROVOU    E    ELE   SANCIONA   E    PROMULGA   A

SEGUINTE  LEI:

Art.1°   Ficam   instituido   e   incluidos   no   calendario   de   datas   do

Municipio       de       Jacarei       o       DO       DIA       MUNICIPAL       DO

ANTIGOIvloBILISTA.

Art.  20  0 dia do Antigomobilista tern por finaljdades:

I -Reconhecer a importancia das pessoas que preservam ou que contribuem para

a preservagao de modelos de veiculos antigos e originais.

11-  0  Dia  do  Antigomobilista  devefa  ser  comemorado  anualmente  no  dia  5  de

setembro.

Art.  3a Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao.

Camara Municipal de Jacarei,  09 de agosto de 2022.
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CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi  -SP
GABINETE  D0 VEREADOR RONINHA

PALACIO  DA  LIBERDADE

JUSTIFICATIVA

0   presente   Projeto   de   Lei   tern  como   objetivo   instituir  o  dia  do

Antigromibilista   no  Municipio  de  Jacarei,   em   homenagem  aos  colecionadores  e

apreciadores de carros antigos.

0   antigromobilista   e   o   entusiasta    que   se    preocupa   com    a

preservagao,    conservagao    e    a    hist6ria    dos    veiculos    antigos.    Diante    disso

independente  de  marca  ou  modelo,  o  antigromobilista  esta  associado  a  atitude,

individual  ou  em  grupo,  de  preservar  a  hist6ria  de  veiculos  antigos  que  possuem

valor  hist6rico  pr6prio  ou  ate  mesmo  valer  afetivo,  ate  mesmo  quando  o  veiculo

perfenceu aos pais ou av6s do proprietario.

Visando  tambem  homenagear  grupos  antigos  nesta  cidade  entre

eles   "Amigos   do   Fusca"   que   alem   de   visarem   preservar   a   conservagao   de

antiguidades e tambem cultivam a mem6ria dos primeiros veiculos e tamb6m atuam

na Cidade como urn todo com ag6es sociais.

Diante   disso,   esperamos   a   manifestagao   de   apoio   dos   nobres

Vereadores para a aprovagao do presente projeto de lei.

Camara Municipal de Jacarei,  09 de agosto de 2022.
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