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ESTADO DE SÃO PAULO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM 

 

 

REQUERIMENTO Nº 352/17 
 

 

CONSIDERANDO que, recebemos em nosso gabinete, jovens de nossa cidade adeptos ao uso 

das bicicletas, os quais apresentaram algumas sugestões com relação à questão do ciclismo na 

cidade; 

 

CONSIDERANDO que, Votorantim possui ciclovias, que de certa forma se interligam com as 

ciclovias de Sorocaba, sendo elas muito utilizadas para a prática de lazer, nos fins de semana; e, 

até mesmo, para locomoção ao trabalho no dia a dia; 

 

CONSIDERANDO que, além dos benefícios físicos que essa atividade (ciclismo) proporciona 

aos seus adeptos, ela se constitui num importante meio de locomoção; 

 

CONSIDERANDO também que, em conversa com os jovens, foi sugerida a ideia de 

apresentarmos a proposta ao Poder Executivo, para que o mesmo estudasse a possibilidade de 

implantação de um "bicicletário" - estação de bicicletas que estaria à disposição da população 

votorantinense -, na Praça de Eventos “Lecy de Campos”, ou nas proximidades, desde que as 

bicicletas sejam devidamente registradas e organizadas, a exemplo do que já acontece em 

Sorocaba. Sendo as bicicletas disponibilizadas na região central do nosso município, o acesso à 

ciclovia que liga à cidade vizinha tornar-se-ia mais fácil; e, 

 

CONSIDERANDO finalmente que, se a Administração aprovar e executar nossa sugestão, o 

Governo estará também investindo em mais saúde e qualidade de vida para a população. 

 

Diante do exposto, REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, se oficie ao 

Senhor Prefeito Municipal, para que nos informe o seguinte: 

 

a) A Administração Municipal poderia estudar a possibilidade de implantar um bicicletário na 

Praça de Eventos ou em outro local, na região central da cidade, para utilização por parte da 

nossa população? 

 

b) Em caso negativo, o que impede? 

 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 19 de setembro de 2017. 

 

 

 
BRUNO MARTINS DE ALMEIDA 

Vereador 


