Excelentíssima Senhora Presidente,

GREGÓRIO CASAGRANDE, Vereador infra-assinado, na
forma regimental, apresenta INDICAÇÃO ao Excelentíssimo Senhor Prefeito
Municipal, EMERSON RODRIGO CAMARGO, a fim de que determine junto ao
setor competente dessa municipalidade a instalação de Bicicletários no
Mercado Municipal e no Ginásio Municipal de Esportes Dr. Alberto Bottino, bem
como sinalização de indicação com destaque diferenciada, indicando e
destacando os mesmos.

JUSTIFICATIVA
Tal solicitação se faz necessária pois há muitas pessoas que
residem em bairros distantes do centro da cidade e se utilizam de bicicleta
como meio de locomoção para realizar serviços, compras e atividades.
Os locais indicados se justificam devido o Mercadão ser um
local popular de

compras e o Ginásio Municipal de Esportes ser um

aglomerado de atividades esportivas, bastante frequentado por adolescentes e
jovens,

que

se

utilizam

da

bike

como

meio

de

transporte.

Está indicação atendida trará facilidade à população, além de
estímulo a um transporte barato, rápido e ecologicamente sustentável.
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Jaboticabal, 23 de maio de 2022.

GREGÓRIO CASAGRANDE
Vereador - SOLIDARIEDADE
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Foto Ilustrativa como sugestão de demarcação de solo.
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