
Projeto de Lei nº 15/2021 

 
Denomina Bike Parque Devair Magalhães 

Porfírio - Pórfis, área pública do município e dá 
outras providências. 

  
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 área pública localizada paralelamente a Rua João Marangoni, no bairro Parque 
Primavera, que será destinada à utilização da prática do ciclismo, passará a denominar-se "Bike Parque 
Devair Magalhães Porfírio - Pórfis".  

  
          Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
            
          Sala das Sessões vereador Antonio Castilho, 11 de Junho de 2021. 
  
VEREADORES: 
  
  
Ailton José Bereta - MDB                                 Kelen Fernanda Maschio Duarte - DEM  
  
  

JUSTIFICATIVA 
  
Está em fase final de implantação, em uma área localizada no bairro Parque Primavera, uma pista 

que será destinada à prática do ciclismo, esporte atualmente bastante difundido em nossa cidade. 
  
Assim, aproveitamos a oportunidade para denominar o local de "Bike Parque Devair Magalhães 

Porfírio - Pórfis", homenageando este balsamense que nos deixou a pouco tempo, era praticante de 
ciclismo quando jovem, tendo inclusive representando nossa cidade no Programa "Cidade Show" da 
Rede Record. 

  
Muito conhecido de todos, Deva ou Pórfis - como era conhecido, foi uma figura extremamente 

alegre e de alto astral, cativando as pessoas com seu jeito de ser, razão pela qual sua partida, ainda 
jovem, causou grande comoção em toda comunidade. 

  
Filho do senhor Antônio e da senhora Antônia, Deva era irmão de Sônia e Luiz Carlos (Carlão), 

pertencentes a uma tradicional família balsamense. 
  
Por todo o exposto, e muito mais que poderia fazer constar, pedimos apoio dos nobres vereadores 

para aprovação desta justa homenagem, eternizando o nome de nosso amigo Deva Porfírio em uma área 
do município. 
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