
Projeto de Lei nº 08/2021 

 
Dá denominação na sala de troféus 

localizada no Ginásio de Esportes. 
  
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  - O local destinado a guarda de troféus, no Ginásio de Esportes Benedito José dos 
Reis, passará a denominar-se "Sala de Troféus João Carlos Marangoni".  

  
          Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
            
          Sala das Sessões vereador Antonio Castilho, 15 de Abril de 2021. 
  
VEREADOR: 
  
  
Ailton José Bereta - MDB    
  
  

JUSTIFICATIVA 
  
Apresento este Projeto de Lei com o objetivo de dar denominação ao local que será destinado á 

guarda de troféus no Ginásio de Esportes, aproveitando o ensejo para homenagear o senhor João Carlos 
Marangoni, popularmente conhecido como "Veinho". 

  
Filho de Bálsamo, o homenageado integra uma tradicional e importante família local, tendo se 

destacado na atividade empresarial, especificamente no ramo moveleiro, contribuindo para o progresso 
de nossa cidade, gerando empregos e renda para muitas famílias. 

  
Além disso, João Carlos foi vereador desta Edilidade na 15ª Legislatura, período de 2013 à 2016, o 

que demonstra também sua atuação na vida pública. 
  
A escolha do local de homenagem também é plenamenta justificável, haja vista o envolvimento do 

homenageado com o esporte, tendo inclusive feito parte da diretoria que administrava a quadra 
poliesportiva. 

  
João Carlos Marangoni foi casado com a senhora Lucilaine Borduqui Marangoni, com quem teve 

três filhos: Joara, Luan e Luma, fincando em definitivo suas raízes em nossa cidade. 
  
Face a todo o exposto, peço a colaboração dos nobres colegas para aprovação deste projeto. 
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