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Sr. Presidente: 
 

O Vereador que esta subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos 
regimentais, e após ouvido o Douto Plenário e se aprovado, que esta casa solicite 
junto ao Executivo a seguinte Providência:  

 
 
A instalação de instrumentos para apoio a ciclistas, denominado BIKE STATION, 

consistindo em sistema de conserto rápido de bicicletas a ser instalado nas rotas de 

cicloturismo. 

JUSTIFICATIVA: 
 

É notório que o uso de bicicletas em Osório é cada vez mais comum, tanto para 
atividades turísticas e de lazer, quanto para a locomoção entre a casa e o trabalho ou 
casa e escola. Ainda, nosso município tem um excelente portfólio turístico, como o morro 
da Borussia, os distritos de Passinhos e Palmital, Praias, bem como o entorno das 
lagoas, com diversas rotas para o cicloturismo.  
 
O objetivo da presente indicação é incentivar o cicloturismo e estimular a adoção de 
novos modais de transporte, fornecendo aos usuários o sistema denominado BIKE 
STATION. 
 
O Bike Station consiste em um sistema a ser instalado em pontos estratégicos de 
cicloturismo, com uma base de concreto e instrumentos que forneçam ao ciclista um 
suporte para pendurar a bike, conjunto de chaves e bomba pra encher os pneus, 
facilitando o conserto de danos de pequena monta causados em sua bicicleta no trajeto 
tomado. 
 
Assim, a instalação do Bike Station em locais estratégicos de turismo esportivo e de 
aventura, conforme as rotas de cicloturismo mais utilizadas e também pontos da cidade 
com maior volume de ciclistas, se faz necessário a fim de fornecer ao usuário, pontos de 
manutenção ao equipamento utilizado, possibilitando o conserto rápido de eventual dano 
e a continuidade de seu trajeto. 
 
O investimento poderá ser feito em parceria público privada, visto a grande concentração 
de empresas em nosso município que dão suporte ao esporte. 
 
Segue em anexo fotos para demonstrar a formatação do sistema BIKE STATION 
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Sala de Sessões, 26 de outubro de 2021. 
 
 
 
                Dudu Pellegrini 

                                  Vereador MDB 


