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PROJETO DE LEI Nº _____/2019 

 
Institui o dia 26 de março como data 
comemorativa do aniversário do Conjunto 
Jiqui.  

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE NATAL/RN: 

FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu SANCIONO a seguinte 

Lei: 

Art. 1º Fica instituído o dia 26 de março como data comemorativa do aniversário 

do Conjunto Jiqui. 

Art. 2º O Aniversário do Conjunto Jiqui deverá ser incluído no Calendário Oficial 

de Eventos da Cidade do Natal. 

Art. 3º O Poder Executivo editará os atos cabíveis para a regulamentação do que 

dispõe esta Lei. 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Sala das Sessões da Câmara Municipal do Natal, 20 de novembro de 2019. 

 

 

Vereador PAULINHO FREIRE 
PSDB 
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JUSTIFICATIVA 

  A proposição que apresentamos, tem como objetivo instituir o Dia Municipal do 

Conjunto Jiqui, que fica localizado na Zona Sul da Cidade de Natal (Rio Grande do 

Norte), precisamente no Bairro Neópolis e foi entregue a população na década de 1970 

pelo extinto Instituto de Orientação às Cooperativas Habitacionais.  

As casas do conjunto Jiqui começaram a serem construídas oficialmente em 1975, 

com o intuito de atender à população de classe média. 

 O Conjunto Jiqui dá exemplo de crescimento, fé e trabalho, é uma comunidade 

que tem perfil, não apenas residencial, mas com uma economia forte e potencializada, 

com um comércio diversificado que atende aos diversos ramos da cidade com empresas, 

Mercadinhos, Panificadoras, Lotérica, Farmácias, PetShops, Restaurantes e muitos 

outros. 

 O Conjunto ainda conta com a Paróquia São Judas Tadeu, Conselho Comunitário, 

Clube de Mães, Posto de Saúde, Escola Municipal Carlos Belo Moreno e Escola Estadual 

Lourdes Guilherme, possuindo uma excelente localização. 

 Frente a essas considerações, o conceito do conjunto adotado assume importância 

fundamental, tratando-se de uma comunidade da cidade, com limites e forma geométrica 

legalmente definidos, no qual se constatam elementos característicos que lhe são 

peculiares.  

  Por fim, indicamos a presente data como dia 26 de março de 2019 pois já é data 

em que os moradores comemoram anualmente aniversário do Conjunto Jiqui. 

 Diante de todo o exposto, pela importância da matéria em apreço, peço o apoio 

dos Nobres Pares para uma célere aprovação da proposição, devido aos fatos históricos 

relevantes da sua fundação demonstrados nesta proposta. 

 
Vereador PAULINHO FREIRE 

PSDB 


