
Projeto de Lei nº 0007/2020 

 
Dá denominação de "Passeio 

Público Largo da Represa Luiz 
Calsaverini" a extensão de calçada às 
margens da represa, localizada entre o 
cruzamento da Avenida do Progresso e 
Avenida Brasil. 

  
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 extensão de calçamento às margens da represa, localizada entre o 
cruzamento da Avenida do Progresso e Avenida Brasil, passará a denominar-se "Passeio 
Público Largo da Represa Luiz Calsaverini".   

  
          Art. 2º - As despesas decorrentes com esta denominação ficarão a cargo da 

Prefeitura. 
  
          Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
            
          Sala das Sessões vereador Antonio Castilho, 27 de Fevereiro de 2020. 
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JUSTIFICATIVA 

                              Está sendo feito um importante trabalho de recuperação da represa 
localizada em uma das entradas do município, inclusive com a construção de um calçamento às 
margens desta. 

                               A obra que já está em andamento deve ser concluída em breve, melhorando 
bastante o visual urbano naquele trecho da cidade, mesmo porquê a parte privada também está 
passando por melhorias feitas pelo seu proprietário. 

                               Diante disso, aproveito o ensejo para denominar o calçamento em 
construção com o nome do senhor Luiz Calsaverini. Nascido em Monte Alto/SP, em 09 de 
novembro de 1898, o homenageado constituiu sua família em Bálsamo, onde residiu até a data 
de seu falecimento em 20 de maio de 1967. Foi casado com a senhora Maria Coelho 
Calsaverini, com quem teve cinco filhos e vários netos. 

                              Assim, entendemos ser interessante denominar referido local, sem deixar de 
considerar que trata-se também de uma homenagem ao cidadão que dá nome à área. 


