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Projeto de Lei nº 06/2018
Dá denominaçao na quadra de
futebol
society,
localizada
no
Residencial Parque do Sol.
O Sr. Carlos Eduardo Carmona
Lourenço, Prefeito do município de
Bálsamo, Comarca de Mirassol, Estado
de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais,
FAZ SABER
que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei.
Art. 1º - A quadra de futebol society, localizada no Residencial Parque do Sol,
passará a denominar-se "Quadra de Futebol Society Edvaldo Pelissoni - Bita".
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões vereador Antonio Castilho, 02 de Agosto de 2018.
Vereador:
José Carlos Rossan - PSB

JUSTIFICATIVA
Apresento este projeto de lei para dar denominação à quadra de futebol
society, que foi construída no Residencial Parque do Sol e que brevemente será inaugurada,
tornando-se mais uma instalação esportiva à disposição da população de Bálsamo.
Aproveito o ensejo para homenagear uma das pessoas mais representativas
para o esporte de Bálsamo, o senhor Edvaldo Pelissoni, conhecido por todos como Bita.
Além de fazer parte de uma tradicional família balsamense, Bita foi um dos
principais jogadores que fizeram parte da história do futebol do município, representando as
equipes de Bálsamo em várias competições.
Também destacamos que Bita atuou como jogador profissional em equipes
como Rio Preto, Votuporanguense, Tanabi, Ferroviária de Araraquara e Guaíra, conquistando
títulos pelo Rio Preto e Votuporanguense.
Chegou a fazer testes no Santos Futebol Clube, não se tornando jogador
desta equipe por questões de saúde.
Diante de todo o exposto, peço a colaboração dos nobre colegas para
aprovação deste projeto, homenageando uma importante figura do esporte de nossa
cidade.

