
  

Projeto de Lei nº 24/2021 

 
Dá denominação em área verde, 

localizada no loteamento Jardim Rosa 
Maria 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 verde localizada no loteamento Jardim Rosa Maria, em frente a 
atual Rua Projetada 01 - do mesmo loteamento, passará a denominar-se "Praça João da Rocha 
Corte".  

  
          Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
            
          Sala das Sessões vereador Antonio Castilho, 03 de Dezembro de 2021. 
  
  
VEREADORES: 
 

  
  
  
Ailton José Bereta - MDB                            Leonardo Corte Euzébio - SOLIDARIEDADE 
  
  
  

JUSTIFICATIVA 
  

               João da Rocha Corte nasceu em Tanabi em 19 de fevereiro de 1931 e casou-se com 
Maria Molina Bastida Corte em 01 de Julho de 1950. O casal viveu juntos 66 anos e tiveram 
uma vida repleta de amor, respeito e companheirismo. 

               João Corte, como era conhecido, foi um dos principais patriarcas da cidade de 
Bálsamo, junto de sua esposa tiveram dezesseis filhos - destes, onze vivos até hoje, vinte e 
quatro netos, vinte e quatro bisnetos e 8 tataranetos. A maioria dos membros da família Corte 
sempre viveu e vive em Balsamo, além dos familiares de sangue a família sempre acolheu 
amigos próximos, tornando-os membros da família, deixando assim esse número ainda maior. 
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               O homenageado trabalhou como retireiro até 1977, quando chegou em Bálsamo 
começou a trabalhar com lavouras de café junto com seus filhos, finalizando sua vida 
profissional no sitio do senhor Antônio Alves Pereira, conhecido como Kim Prego, cuidando de 
toda propriedade. 

               João da Rocha Corte sempre foi conhecido por ser um homem de grande caráter, 
honesto e integro. Faleceu em 10 de maio de 2017, deixando uma enorme saudade no coração 
dos seus familiares e amigos.  


