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Na observância e embasamento regimental dos dispostos insculpidos na 

Resolução n° 33/2015, especificamente explicitados nos  arts.  193 a 197 do 

Capitulo Ill, requeremos que, após aprovada em plenário, seja enviada a presente 

MOÇÃO DE APLAUSOS a Associação Frangos da Serra pela realização do 

"Desafio dos Frangos", no dia 13 de Fevereiro de 2022, em Itabaiana/SE, sendo 

este considerado um dos maiores eventos de ciclismo do Nordeste brasileiro. 

JUSTIFICATIVA 

O cicloturismo é uma modalidade de viagem turística em que se utiliza a 

bicicleta não s6 como meio de transporte, mas como uma parceira de viagem. 0 

cicloturista diferencia-se do turista comum, pois seu objetivo não é simplesmente 

chegar ao destino final, mas aproveitar o caminho que geralmente percorre estradas 

rurais e secundárias com muitos atrativos naturais e culturais. 

Nesse contexto, o município de ltabaiana/SE foi sede, no último dia 13/02, de 

um dos maiores eventos de ciclismo do Nordeste. Organizado pela Associação 

Frangos da Serra, o "Desafio dos Frangos" reuniu milhares de ciclistas vindos de 

diversas partes de Sergipe e dos estados circunvizinhos. 

Sabendo da importância deste esporte para a qualidade de vida da nossa 

população, entendo ser fundamental a manifestação desta casa através da presente 

moção, para aplaudir, como forma de incentivo, aos organizadores deste 

significativo evento. 

Desta forma, estando evidenciados a relevância e o interesse público da 

matéria que se reveste, requer-se a aprovação desta propositura em forma de 

nnopfito DE APLAUSO, cujo objetivo é aplaudir a Associação Frangos da Serra 
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DE VALMIR  

pela realização do "Desafio dos Frangos", no dia 13 de Fevereiro de 2022, em 

ltabaiana/SE. 

0 TEXTO DA  MOOD  DEVER/6k CONTER 0 SEGUINTE TEOR: 

A Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, na mais estrita 

observância da Resolução n° 33, de 14 de dezembro de 2005, especificamente 

explicitados nos  arts.  193 a 197 do Capitulo Ill, encaminha a presente MOÇÃO DE 

APLAUSOS n°  2 	/2021 de autoria do Deputado Talysson de Valmir, a 

Associação Frangos da Serra pela realização do "Desafio dos Frangos", no dia 13 

de Fevereiro de 2022, em Itabaiana/SE, sendo este considerado um dos maiores 

eventos de ciclismo do Nordeste brasileiro. 

Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, 15 de Fevereiro de 2022. 

DepJtado Estadual 
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