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Jnbítatão nº 03 /2 02 2
A Vereadora que a esta subscreve,
vem, com amparo regimental, IND ICA
R ao
Poder Executivo Municipal, para que
disponibilize bicicletários defronte à Pre
feitura e em
demais locais públicos e turísticos do nos
so Município.

l u~tífítatíua:
Os bicicletários conhecidos também com
o suporte de bicicleta, especificament
e os
de chão estão se mostrando cada vez
mais necessário em locais públicos e
em pontos de
paradas turísticas, tendo em vista o gran
de número de ciclistas adeptos ao cicl
oturismo e
ao ciclismo como lazer, exercício e bem
estar.
Nosso Município recebe diariamente mui
tos ciclistas e aos finais de semana
este
numero se multiplica a vários grupos
em grande número de pessoas. Ao
parar par a
respiro, beber água, lanchar, descansar
ou mesmo turistar, precisam de local
apropriado
para estacionar suas bicicletas. Algu
mas são cheias de equipamentos e
suporte para
manter uma longa viagem de pedal e não
podem ser largadas a qualquer modo.
Neste sentido, com o intuito de tornar
nosso município ainda mais preparado
par a
receber turistas e adeptos ao ciclismo
e organizar o estacionamento de bici
cletas em
pontos estratégicos do nosso Município,
indico a colocação de bicicletários esp
ecialmente
em locais públicos e turísticos da nossa
cidade.
Ao que ora apresento, fico no aguardo
do pronto atendimento.

São Pedro de Alcântara. 03 de março de 2022.
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Sup orte Bicicleta horizontal (chão)
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