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PROJETO DE LEI N° 010/2022 

 

AUTORIA DO PODER LEGISLATIVO 

 

 

FICA INSTITUÍDO NO CALENDÁRIO OFICIAL 

DO MUNICÍPIO O EVENTO ENCONTRO DE 

CARROS ANTIGOS. 

 

Art. 1º Fica instituído no calendário Oficial do Município de Glorinha, 

o Evento Encontro de Carros Antigos, a ser comemorado anualmente no mês 

de novembro. 

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Glorinha, 11 de novembro de 2022. 

 

 

 

EVERALDO DIAS RAUPP 

Vereador do Progressistas  
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JUSTIFICATIVA 

 
O Projeto de Lei ora apresentado visa instituir no calendário Oficial 

do Município de Glorinha o Evento Encontro de Carros Antigos, a ser 
comemorado anualmente no mês de novembro. 

Este Projeto de Lei tem como princípio fundamental, a realização de 
encontros entre os amantes de carros antigos, os quais tem presença 
garantida em nosso município e região. 

Desta forma, há um incentivo aos proprietários destes “velhinhos” a 
manterem seus veículos em perfeitas condições, aumentando com isso, o 
comércio de peças e oficinas do ramo. 

A exposição de carros antigos movimenta e impulsiona o turismo 
local com a vinda de expositores de diversas cidades, bem como viabiliza a 
troca de experiências e a curiosidade das pessoas em ver automóveis que 
durante décadas abrilhantaram as ruas de todo o país.  

É indispensável ressaltar a importância deste evento estar inserido 
no calendário cultural municipal, uma vez que com a exposição de carros 
antigos na cidade, também contribuirá de forma significativa para a economia 
local.  

Os encontros de carros antigos promovem a cultura, o lazer e o 
turismo, bem como contribui para o resgate da história, cenário e costumes 
dos apaixonados por carros. Além disso, atrai visitantes para o município, 
fomentam a economia local e geram emprego e renda para a população. 

Desse modo, espera-se, portanto, que os Nobres Edis aprovem este 
Projeto de Lei. 

Glorinha, 11 de novembro de 2022. 

 
 

EVERALDO DIAS RAUPP 
Vereador do Progressistas  


