
 
 

 

Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM 

 

 

REQUERIMENTO ESPECIAL Nº 075/17 

 

REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, se consigne nos Anais desta Casa, 

votos de congratulações com o Senhor Alberto Ramos Nogueira, da Equipe de Bicicross de 

Votorantim. 
 

 

JUSTIFICATIVA:  

 

O sucesso dos pilotos de Votorantim, ao longo dos últimos anos, confirmou a necessidade da 

referida congratulação para a equipe, que hoje, representa a cidade com títulos nacionais e 

internacionais. 

 

O Professor Alberto Nogueira, o Beto, há quase 20 anos, iniciou no espaço público do Parque 

Jataí, com a sua própria enxada e força de vontade, o sonho de construir e proporcionar às crianças e 

jovens uma modalidade esportiva com caráter social, inclusivo e competitivo. 

 

Nestas últimas décadas vários pilotos se tornaram campeões ou passaram por ali 

frequentando as aulas, aprendendo além das pedaladas, cidadania, respeito e espírito esportivo, que 

tanto defende o idealizador da pista. 

 

Nossa equipe é bastante respeitada pelos adversários e por muitos anos frequentou um dos 

primeiros lugares no ranking regional e estadual, fazendo com que, a organização do evento forçasse 

o poder público local a promover etapas dos campeonatos mais conhecidos em nossa cidade, e 

também, a investir na pista e imediações do espaço. 

 

A nossa pista é uma das melhores do circuito e já é considerada referência para outras cidades 

no quesito traçado e performance. 

 

Meninos e meninas, atualmente, tem o apoio da Sedesp – Secretaria Municipal de Desporto 

para o custeio das viagens, taxas de inscrições, entre outros. 

 

A alegria dos pais, o orgulho da cidade e o benefício que este "sonho" alcançado trouxe para 

nós Votorantinenses não tem preço. O Bicicross se consolida como uma das modalidades da 

qual nossos jovens tem mais apreço e reconhecimento. 

 

Por todos esses motivos, é que essa equipe merece maior atenção e investimento, pois tem 

grande capacidade de alçarem voos mais altos, mantendo essa tradição esportiva tão rica e benéfica, 

levando o nome de Votorantim para o lugar mais alto do pódio. 

 

Que do deliberado se dê ciência ao homenageado. 
 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 27 de junho de 2017. 

 

 

MAURO PAULINO MENDES  

Vereador 


