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REQUERIMENTO Nº60/2021 

 

 

 

ASSUNTO: SOLICITA INFORMAÇÕES  

 

 

REQUERIMENTO: NEUZA G. R. LODETE, EDILSON DA SILVA, PAULO X. JESUS 

 

 

REQUERIDO: Executivo Municipal 

 

 

   Pelo presente e na forma regimental REQUEIRO, ouvido o 

D. Plenário, seja Oficiado o Exmo. Sr. Prefeito Municipal e a quem 

lhe for responsável, no sentido de Fornecer a esta AUGUSTA CASA DE 

LEIS informações juntamente ao Departamento de Turismo. 

 

 

 Existe dentro da administração municipal o interesse em 

solicitar junto ao Departamento de Turismo a criação de um 

Projeto para a implantação da “Rota Turística Bike Tur” 

regional? Envolvendo os municípios de Rubinéia, Clara 

d'Oeste, Santa Fé do Sul, Santa Rita d'Oeste e Três 

Fronteiras? 

 

 

Justificativa: Chama-se rota turística ao caminho ou 

percurso que se destaca pelos seus atrativos para o 

desenvolvimento do turismo. Estas rotas podem destacar-se 

pelas suas características naturais ou por permitir o 

acesso a um patrimônio cultural ou histórico de 

importância. Esta proposição visa visa fomentar o turismo 

regional, por meio da criação de uma Rota que convide e 

auxilie os ciclistas a conhecer a natureza, pontos 

culturais entre outros municípios e região. São estradas 

rurais já acessadas por ciclistas, cuja modalidade se 

despontou durante a pandemia do Covid 19. Os roteiros em 

questão servirão para auxiliar os ciclistas que curtem 

pedalar em meio as estradas rurais, apontando várias 

opções, quilometragem e o que tem em cada município por 

onde passam para que sejam visito pelos mesmos. O Roteiro 

“Bike Tur” deverá conter quilometragem, bem como os 

principais pontos de parada. Também é de suma importância 

que se fixe nos roteiros traçados, placas de localização, 

indicação, entre outros, para auxiliar os ciclistas que 

fazem o percurso. 
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A implantação desse roteiro em parceria com os 

municípios citados,trará benefícios ao turismo 

regional como geração e distribuição de renda, 

melhorias na infraestrutura, preservação do patrimônio 

natural e cultural, sendo atração e estímulo a esse 

público alvo vem depositando cada vez mais. Ao 

desenvolver tal roteiro turístico, o município cria um 

ambiente agradável e estimula novos adeptos a prática 

da modalidade ciclismo,trazendo benefícios a saúde, em 

especial em tempos de Pandemia.  

Sobre os custos para execução do Projeto Roteiro “Bike 

Tur”, poderá ser feito por meio de parcerias com 

empresas privadas, entre os municípios envolvidos e 

outros.  

Limitado ao exposto e convicta da atenção de Vossa 

Excelência envio cordiais saudações.  

 

 
 

 

Sala das Sessões José Luiz Correia  

10 de maio de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

Neuza Garcia Ribeiro Lodete  

Vereadora  

 

 

 

 

 

 

Edilson da Silva 

Vereador 

 

 

 

 

 

 

Paulo X. de Jesus 

Vereador 


