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Indicam a Sua Excelência o Senhor Prefeito Altir Antônio 

Peruzzo, com cópia ao Deputado Estadual - Ondanir 

Bortolini (Nininho) e aos deputados federais e senadores 

da bancada mato-grossense, a necessidade e 

oportunidade de destinar recursos de emenda 

parlamentar para a construção de uma ciclovia do trecho 

que compreende a saída da cidade - Avenida JK, altura 

do Hotel Varandas até a localidade do Cruzeiro na MT 

170 distante 12 quilômetros no centro de Juína – MT. 

 

 Os vereadores abaixo signatário, no uso de suas atribuições legais, conferidas no art. 126 do 

Regimento Interno da Câmara, vêm INDICAR a Sua Excelência o Senhor Prefeito Altir Antônio 

Peruzzo, com cópia ao Deputado Estadual - Ondanir Bortolini (Nininho) e aos deputados federais e 

senadores da bancada mato-grossense, sobre a necessidade e oportunidade do atendimento desta 

proposição. 
  
JUSTIFICATIVA 
 

 Considerando que a Constituição Federal de 1988, em seu Art. 144, diz que “A segurança 

pública, é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, queremos aqui nos ater a segurança 

no trânsito de nossa cidade”. 

 CICLOVIA – ciclistas é separada do tráfego comum e dos pedestres numa faixa exclusiva 

delimitada com obstáculos físicos como barreiras de cimento, micro postes, etc. 

 Considerando que na cidade de Juína, existem vários grupos que praticam o ciclismo 

profissional e amador, 

 Considerando que muitas pessoas utilizam a bicicleta como único meio de transporte ( 

estudantes, trabalhadores, etc) 

Discussão e votação única em: 
____/_____/____ 

(   ) Aprovada por unanimidade 

(   ) Aprovada por ____x____ votos. 

(   ) Rejeitada por ____x____votos. 

       Abstenções ____ votos. 

 

______________________ 
Assinatura do (a) presidente 

 
( X) Indicação  

(    ) Requerimento 

(    ) Moção 

(    ) Projeto Decreto Legislativo 

(    ) Projeto Resolução 
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 Considerando que em Juína existe eventos tradicionais como as Romarias dos 

Caminhoneiros, Jipeiros, Motoqueiros e  ciclistas  , já está na sua 16ª edição  que acontecem no mês 

de maio no dia do trabalhador,  e as demais romarias que acontecem na semana da festa do 

Padroeiro e no dia 12 de outubro dia de Nossa Senhora Aparecida, quando um grande número de 

cidadãos e cidadãs participam pilotando   suas bicicletas ( ver foto) 

 Considerando os inúmeros benefícios que a pratica do ciclismo traz, a saber: 

1. FORTALECE A MUSCULATURA 
 Pedalar é um exercício aeróbico, mas também ajuda no fortalecimento de músculos que você 

nem imagina. Praticando o ciclismo, você movimenta as pernas, glúteos e coxas, tonificando toda 

essa região e evitando, assim, lesões em outras atividades físicas. 

2. AUXILIA NA SAÚDE DO CORAÇÃO 
 Ao realizar a atividade por 30 minutos, todos os dias, o corpo passa por uma diminuição da 

glicemia, ajudando no controle da diabetes. Além disso, o exercício ajuda na perda de gordura e na 

redução do colesterol, o que pode reduzir em quantidades significativas as chances de sofrer um 

infarto ou derrame cerebral. 

3. REDUZ O ESTRESSE 
 O ciclismo é um esporte muito democrático e que incentiva o convívio social. Pedalar em 

grupo pode ser uma ótima forma de relaxar e deixar o estresse para trás. Além de ajudar a manter as 

boas relações interpessoais, a atividade ajuda na liberação da endorfina, substância responsável pela 

sensação de bem-estar. 

4. MELHORA NA RESPIRAÇÃO 
 Ao ganhar condicionamento físico, você consegue ter uma respiração com mais ritmo e 

constância, o que é excelente para o bombeamento do sangue para o corpo todo. Dessa forma, o 

fluxo sanguíneo fica regulado e os problemas de circulação ficam bem longe. 

5. AJUDA NO EQUILÍBRIO 
 Com o ciclismo, você exercita o equilíbrio sobre duas rodas e consegue transportar esse 

aprendizado para outros exercícios e para a mente, que acompanha o corpo ao manter a forma e 

balancear as emoções. 

 Considerando também que a utilização da bicicleta deste meio de transporte não polui o meio 

ambiente 

 Dada as inúmeras razões acima, solicitamos de nossos pares apoio na aprovação desta  

matéria. 

 Sala das Sessões, Plenário Henrique Simionatto, 14 de fevereiro de 2019. 

 

 

 

Valdemar Teixeira de Faria                Eduardo Rodrigues da Silva               Wilson  Locatelli 

Vereadores autores 
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Anexo: foto ilustrativas ciclovias e dos eventos e grupos que utilizam a bicicleta como transporte e 

praticas esportivas. 
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fotos: Romaria dos Caminhoneiros, Jipeiros, Motociclistas, ciclistas  


