ESTADO DA PARAÍBA

CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA
“CASA DE MANOEL DA SILVA”

17ª. LEGISLATURA
PROJETO DE LEI Nº 06/2017

A Câmara Municipal de Areia, Estado da Paraíba, Aprova:

AUTORIZA

DECLARAR

COMO

PATRIMONIO

IMATERIAL E CULTURAL O MAIOR ENCONTRO
MOTOCICLISTICO

DO

BREJO

PARAIBANO

“BATE E FICA” REALIZADO ANUALMENTE PELO
MOTO

CLUBE

AVENTUREIROS

DO

BREJO

MOTOCLUBE DE AREIA, DEVENDO ASSIM SER
INCLUÍDA NO

CALENDÁRIO

DOS

EVENTOS

TURÍSTICOS DA CIDADE
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a declarar como Patrimônio Imaterial
e Cultural o Maior Encontro Motociclístico do Brejo Paraibano “BATE E FICA”
na cidade de Areia, realizada anualmente sempre no final do mês de agosto pelo
Moto Clube Aventureiros do Brejo de Areia,
Art. 2º - Fica o Maior Encontro Motociclístico do Brejo Paraibano “Bate e
Fica” de Areia fazendo parte do calendário dos eventos turísticos do município
Art. 3° - Fica determinado que o Maior Encontro Motociclístico do Brejo
Paraibano “Bate e Fica” será realizado na Praça João Pessoa e adjacências.
Art. 4° Fica a Secretaria de Turismo e Cultura obrigada a discutir a data da
realização do evento com a diretoria do Moto Clube Aventureiros do Brejo Moto
Clube de Areia.
Parágrafo Único - Para o cumprimento do exposto do caput deste artigo a
comunicar sempre no mês de dezembro a composição do Moto Clube
Aventureiros do Brejo Moto Clube de Areia e os meios de contato com o
presidente do Moto Clube.
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CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA, ESTADO DA PARAÍBA, EM 29 DE
AGOSTO DE 2017.

___________________________________
Ana Paula Gomes Pereira Gonzaga
Vereadora

JUSTIFICATIVA:

Senhor Presidente:
Senhores Vereadores:

O Maior Encontro Motociclístico do Brejo Paraibano “Bate e Fica” tem como
objetivo reunir os motociclistas de várias cidades circunvizinhas como também de
outros Estados. O propósito do encontro é unir os clubes e valorizar a cultura
motociclista na região, além de fortalecer o potencial turístico da cidade.
Sabemos que o município de Areia é um grande potencial turístico e isso soma
para a cidade de Areia se destaque ainda mais na culminância desses eventos
local. Esses eventos proporcionam um impacto muito grande e positivo para o
comercio, pra rede hoteleira, bares, restaurantes, de um modo geral e para todos
que mexem diretamente e indiretamente com o comércio.
Os encontros de motociclistas, assim como outros tipos de eventos, aparecem
como um produto turístico a ser aproveitado por um destino como forma de
renovar e diversificar as opções para os visitantes. Ao trazer um público com
desejos específicos, a satisfação do visitante estará na viabilização de experiências
gratificantes e que fogem da rotina diária. Areia é um lugar cheio de encantos e
que encanta todos seus visitantes.
O Moto Clube Aventureiros do Brejo foi fundado em 2016. O evento foi
programado com o objetivo de recepcionar os irmãos motociclistas retribuindo
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assim o mesmo gesto que é dado aos nossos irmãos areienses. Sendo assim, o
Moto Clube Aventureiros do Brejo abraçou o projeto e trouxe para nossa cidade
esse grande evento onde já é destaque na cidade de Campina Grande, Patos e a
cidade de Areia ganhou o destaque de melhor cenário turístico entre as demais
cidades já realizadas.
Areia recebeu nos dias 25, 26 e 27 de agosto, mais de 2.000 (DUAS MIL) motos.
Durante os três dias de eventos vieram aproximadamente 5.000 (CINCO MIL)
pessoas, entre elas 300 (TREZENTOS) Presidentes de Motoclubes de todo o
Brasil.
Os motociclistas além de beneficiar o turismo local, desempenham uma função
social importante. São deixadas cestas básicas em instituições filantrópicas,
distribuem alimentos nas comunidades carentes, exercendo o papel de cidadania e
respeito ao próximo.
Considerando a importância do evento, nada mais justo que instituir, no âmbito do
Município de Areia o Maior Encontro Motociclístico do Brejo Paraibano deverá
ser incluído no Calendário Municipal como também torná-lo patrimônio cultural e
imaterial de nosso município.
O Evento acontecerá no final do mês de agosto e será realizado na Praça João
Pessoa e adjacências.

Câmara Municipal de Areia, 29 de agosto de 2017.

Ana Paula Gomes Pereira Gonzaga
Vereadora
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