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RELAÇÃO DAS INDICAÇÕES
2ª Sessão Ordinária - 2021

Indicação nº 39
Sugere ao Executivo que estude a possibilidade para a implantação de uma trilha
para atividade esportiva - com foco nos ciclistas - visando atender as reivindicações
dos ciclistas balsamenses, que relatam falta de espaços recreativos para essa
modalidade de esporte (Pré-projeto sugerido segue em anexo para estudo).
Vereadora: Kelen Fernanda Maschio Duarte - DEM

Indicação nº 40
Sugere ao Executivo e setor competente a instalação de brinquedos adaptados
nas escolas municipais visando promover a inclusão de crianças com necessidades
especiais.
Vereadora: Kelen Fernanda Maschio Duarte - DEM

Indicação nº 41
Sugere ao Executivo e setor competente a instalação de brinquedos adaptados
nos parques das praças visando cumprir a Lei nº 13.443, de 11 de maio de 2017 e
promover a inclusão de pessoas com necessidades especiais.
Vereadora: Kelen Fernanda Maschio Duarte - DEM

Indicação nº 42
Sugere ao Executivo e setor competente que forneça um profissional da área da
educação física para atividades recreativas nos parques das praças visando contribuir
com a orientação e promover atividades esportivas.
Vereadora: Kelen Fernanda Maschio Duarte - DEM

Indicação nº 43
Sugere o retorno da hidroginástica no CLTB - Centro de Lazer do Trabalhador de
Bálsamo, em atenção ao cuidado da saúde dos munícipes.
Vereadora: Kelen Fernanda Maschio Duarte - DEM
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Indicação nº 44
Sugere ao executivo e setor competente que providencie a limpeza da área verde
situada na Rua Luiz Marangoni, bairro José Bento Geraldes, em atenção à demanda
dos moradores.
Vereadora: Kelen Fernanda Maschio Duarte - DEM

Indicação nº 45
Sugere a instalação de placas na extensão da Avenida Aparecido Naliati, com o
seguintes dizeres: Respeite o ciclista, mantendo-se distância de 1,5m.
Vereador: José Haroldo Magalhães Lourenço - MDB

Indicação nº 46
Sugere a instalação de bebedouros nos seguintes pontos: um na Avenida
Domingos Fernandes Garcia, nas proximidades da academia ao ar livre; um na
Avenida João Radi, nas proximidades da represa e um na Avenida Geraldo Casado
Martins, no Residencial das Palmeiras.
Vereador: José Haroldo Magalhães Lourenço - MDB

Indicação nº 47
Sugere a instalação de redutor de velocidade na Rua João Lourenço Munhoz,
entre os números 405 e 408, a pedido dos membros da Igreja Pentecostal Ministério
Raio de Luz.
Vereador: José Haroldo Magalhães Lourenço - MDB

Indicação nº 48
Sugere ao executivo a implantação de rede para captação de água pluvial na Rua
Pará e que atenda a Avenida Brasil, de modo a solucionar o problema de alagamento
que ocorre no período de chuvas.
Vereador: Leonardo Corte Euzébio - SOLIDARIEDADE
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Indicação nº 49
Sugere ao executivo fazer uma reforma na caixa d´água do bairro Jardim São
Luiz, eis que esta apresenta sérios problemas estruturais, inclusive com ferragem à
mostra, além de apresentar vazamento constante, que gera desperdício de água e
pode afetar futuramente a fundação da obra. No mesmo local deve ser instalado
calçamento, protegendo o entorno da caixa d´água.
Vereador: Leonardo Corte Euzébio - SOLIDARIEDADE

Indicação nº 50
Sugere ao executivo a criação de uma ciclofaixa na Rua Aparecido Naliati, pois o
local é muito utilizado por ciclistas e por crianças com bicicletas que acompanham os
pais nas caminhadas.
Vereador: Leonardo Corte Euzébio - SOLIDARIEDADE

Indicação nº 51
Sugere a construção de prédio para instalação da ESF Dr. Denir Zamariolli, para
que o município tenha um local próprio e específico, com instalações mais adequadas
para uma unidade de saúde, além de evitar gastos com aluguel de imóvel.
Vereador: Leonardo Corte Euzébio - SOLIDARIEDADE

Indicação nº 52
Sugere a instalação de redutor de velocidade na Rua João Lourenço Munhoz, na
altura do número 342.
Vereador: Leonardo Corte Euzébio - SOLIDARIEDADE

Indicação nº 53
Sugere a construção de redutores de velocidade nas proximidades dos locais
onde foram instaladas as câmeras de monitoramento, obrigando os veículos a
diminuírem a velocidade e por consequência facilitar a captação das imagens por
essas câmeras.
Vereador: Ailton José Bereta - MDB
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Indicação nº 54
Sugere ao Executivo que construa lombada(s) na Rua Luiz Marangoni, altura do
nº 306, Bairro Residencial José Bento Geraldes, visando atender as reivindicações dos
moradores do local, que relatam excesso de velocidade na referida via por parte de
motoristas.
Vereador: Hilton Bruno José dos Santos - PSDB

Indicação nº 55
Sugere ao executivo a reforma do bueiro localizado na Rua Alagoas com a Rua
Francisco Marques Viana, Bairro São Geraldo, próximo ao nº 320, visando atender
reivindicações dos moradores do local.
Vereador: Hilton Bruno José dos Santos - PSDB

Indicação nº 56
Sugere ao executivo uma operação tapa buracos na Rua Alagoas, Bairro São
Geraldo, próximo ao nº 310, visando atender reivindicações dos moradores do local.
Vereador: Hilton Bruno José dos Santos - PSDB

Indicação nº 57
Sugere que estude a possibilidade de construção de um pequeno calçamento ou
a colocação de pedregulhos no caminho acessado por pedestres, localizado entre o
pergolado na Avenida José Pedro Cardoso até as margens da Rodovia Euclides da
Cunha. Isso é necessário porque aquele local é utilizado para embarque de
passageiros na rodovia, e em dias de chuva a passagem torna-se dificultosa em razão
da formação de barro e acúmulo de água.
Vereador: Ilso Antonio Monteiro Vasques - PSDB

Indicação nº 58
Sugere a substituição dos toldos do velório municipal, pois os mesmos encontramse deteriorados não cumprindo a finalidade para o qual foram instalados.
Vereador: José Haroldo Magalhães Lourenço - MDB
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Indicação nº 59
Sugere o reparo do buraco que se formou no cruzamento da Avenida Nossa
Senhora da Paz com a Rua João Gonzales Martins, pois no local está ocorrendo
acúmulo de água e gerando mau cheiro.
Vereador: José Haroldo Magalhães Lourenço - MDB

Indicação nº 60
Sugere que o Executivo construa calçadas nas duas áreas verdes localizadas no
final da Rua Luiz Marangoni, no bairro José Bento Geraldes.
Vereador: Bruno César Xavier de Carvalho - DEM

Indicação nº 61
Sugere que o Executivo construa duas lombadas na Rua Antônio Edmundo
Augusti, na altura dos números 180 e 431, no bairro Parque das Flores.
Vereador: Bruno César Xavier de Carvalho - DEM

Indicação nº 62
Sugere que o Executivo volte a instalar tachões, também conhecidos como
"tartarugas", para melhor sinalizar a ciclovia da avenida João Radi, estendendo a
mesma até o bairro Parque do Sol.
Vereador: Bruno César Xavier de Carvalho - DEM

Indicação nº 63
Sugere a instalação de pontos de apoio no município, para destinação de
resíduos de construção em pequena quantidade e também para depósito de lixo
orgânico. Em relação aos resíduos sólidos, essa medida dispensaria a necessidade de
contratação de caçamba, além de dispensar o serviço público de recolhimento desse
material. Além disso, fixados os pontos de apoio para coleta de resíduos evitaria, ou ao
menos diminuiria, o depósito deste as margens das estradas rurais e de terrenos
baldios.
Vereador: Leonardo Corte Euzédio - SOLIDARIEDADE
Sala das Sessões vereador Antonio Castilho, 12 de Fevereiro de 2021.
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ANEXO DA INDICAÇÃO Nº 39
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Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Bálsamo, Carlos Eduardo Carmona
Lourenço
Pré-projeto sugerido - construção da trilha “Bike Park”

Com os nossos cumprimentos, viemos até a Vossa Excelência
SUGERIR um pré-projeto para a construção de uma pista para uso dos ciclistas e daqueles
que pretende praticar o esporte na área verde localizada no Bairro Parque Primavera, neste
município.
Por parte, e resumidamente, para não tornar a prévia do pré-projeto
sugerido desnecessariamente longo e consequentemente enfadonho, a vereadora que
subscreve foi procurada pelos ciclistas locais que se queixam da falta de espaços recreativos
em nossa cidade para a modalidade de esportes “mountain bike”.
Com o sentimento de reafirmar o compromisso com o povo
Balsamense e contribuir com essa modalidade esportiva que certamente contribui para a vida
de qualquer ser humano, foi-me entregue a missão de redirecionar essa solicitação.
Entendo que a vida de qualquer autoridade é um tanto corrida,
inviabilizando, às vezes, um encontro para dialogarmos a respeito de tudo que foi observado
durante o percurso em busca das trilhas, mas nessa modalidade de diálogo direto essa nobre
vereadora, Kelen Fernanda Maschio Duarte (DEM), juntamente com os apoiadores que
assinam sugerimos o pré-projeto do “Bike Park”.
Ressalto que muitas casas residenciais que tem se constituído no
Bairro Parque Primavera e a baixa atratividade de lazer nessa área, o pré-projeto com toda
certeza promoverá melhoria na saúde daqueles que praticam o esporte montados em bicicletas
e incentivará tantos outros Balsamenses - que desconhecem esse tipo de esporte – a praticar a
modalidade.
Vale salientar que é um projeto favorável para a economia local
desse bairro e de toda a cidade, pois bem sabemos que os ciclistas costumam realizar paradas
nos mais diversos segmentos comerciais, o que contribui para o aquecimento da economia
local.
Sem

mais,

externamos

a

Vossa

Excelência

os

nossos

agradecimentos pela atenção e apresentamos protestos de elevada estima e consideração.
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PROJETO “Bike Park”

CONCEITO E AFINANDO
SUGESTÕES DE PLANEJAMENTO INICIAL DA CONSTRUÇÃO DA TRILHA

Conceito para esta trilha: diversidade de ambientes e variedade de
obstáculos.
Localidade do “Bike Park”: A pista foi sugerida para ser implantada na Área
Verde 2 (dois)

de 7.490,70m² (sete mil, quatrocentos e noventa, setenta

metros quadrados) existente no Residencial Parque Primavera.
Dimensões do “Bike Park”: De terra batida e apiloada (batida modelo pilão).
Largura da pista/trilha é de 1,20m (uma metro e vinte) com declividade lateral
de 1% (um por cento) para evitar acúmulo de água. Planta – Esc 1:750
denominada “Estudo para pista de mountain bike” (anexa).
Área de descanso do “Bike Park”: Banheiro com pequena área coberta
Sugestão – vide planta- Esc 1:100 denominada “Banheiro e área de descanso”
(anexa).
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DINÂMICA DO BIKE PARK
SUGESTÕES DA DINÂMICA APÓS A CONSTRUÇÃO E INAUGURAÇÃO

Acesso – Entrada e saída para -“Bike Park”: Via rampa de acesso localizada
na Rua Tito Pelissoni, provida de rampa de acessibilidade.
Dentro do “Bike Park”: Rampa de acesso exclusivo para ciclistas – alinhado
ao alçamento original - adentra-se ao Bike Park e a trilha se inicia. Contorno de
todo perímetro da área distanciada 3m (três metros) - linha da calçada. -” *A
trilha deve contemplar consciência corporal para se adaptar às condições do
terreno, absorvendo impactos e promovendo aceleração com menor energia,
pois favorecer a inclusão deve fazer parte do projeto final.
Gestão do “Bike Park”: Prefeitura Municipal de Bálsamo

DISPONIBILIDADE E IMPEDIMENTOS JURÍDICOS DO BIKE PARK

Disponibilidades jurídicos/Legais: à estudo

Impedimentos jurídicos/Legais: à estudo
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SUGESTÕES - RECEITAS E DESPESAS DO BIKE PARK
Os quadros abaixo, bem como as fontes de despesas e
receitas sugeridas para o “Projeto Bike Park”.
FONTE DE RECEITAS
Fixa
Esporádica/mensal

Receita própria
Contribuição voluntária dos ciclistas
Evento realizado no local voltado para campeonatos;
Vendas de produtos naturais no dia do evento.

Esporádica/anual

DESPESAS
Orçamento

RH

Manutenção

Equipamentos

Materiais
fixos

Total

Inicial
Excedente
Manutenção
Mensal
Anual
Quadriênio
Recursos necessários para a implantação do
Bike Park

Necessários

Total

RH
Equipamentos
Maquinários
Materiais diversos
Materiais

Solicitações extras: Solicitação de recursos direcionados à Deputados(a)
Estaduais, Federais, entre outros parecidos com aquele que a vereadora que
subscreve enviou à Deputada Analice Fernandes, via ALESP, em 26 de janeiro
de

2021.

A

cópia

do

kelen@cmbalsamo.sp.gov.br

ofício

poderá

ser

solicitada

pelo

e-mail:
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JUSTIFICATIVAS

Exmo. Prefeito, Carlos Eduardo Carmona Lourenço

O Projeto “Bike Park” apresentado se dá em atenção às
solicitações feitas por ciclistas locais que se queixam da falta de trilhas na
modalidade de esporte denominada mountain bike.
Ressalto que muitas casas residenciais que tem se
constituído no Bairro Parque Primavera e a baixa atratividade de lazer nessa
área, o pré-projeto com toda certeza promoverá melhoria na saúde daqueles
que praticam o esporte montados em bicicletas, bem como incentivará tantos
outros Balsamenses - que desconhecem esse tipo de esporte – a praticar a
modalidade.
Vale salientar que é um projeto favorável para a
economia local desse bairro e de toda a cidade, pois bem sabemos que os
ciclistas costumam realizar paradas nos mais diversos segmentos comerciais,
o que contribui para o aquecimento da economia local.

Ressalta-se que já existe esse tipo de trilha espalhada por todo o país.
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ANEXO I
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ANEXO II
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INCIATIVA:

Diego Tamini Forte – Ciclista Balsamense
Ver. Kelen Fernanda Maschio Duarte (DEM)

VEREADORES APOIADORES ASSINAM:
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