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O presente Projeto de Lei visa denominar Praça João Balbino Ferreira, o espaço livre 

sem denominação, delimitado pelas Ruas Jordânia, Assis Valente e São Bento do Sapucaí, no 
bairro de Vila Guilhermina, distrito de Vila Matilde. 

Natural da cidade de Paraíso, Estado de São Paulo, João Balbino Pereira nasceu em 17 
de setembro de 1927, sendo o 4° dos cinco filhos do casal Antonio Balbino Pereira e Dona 
Victalina Bárbara de Jesus, sitiantes conhecidíssimos daquela região. 

Em 1950 casou-se com Dona Júlia Marquini, fixando residência em uma fazenda 
próxima a cidade de Catanduva. Dessa união nasceram dois filhos, João Carlos e Maria. Todos 
trabalhavam na lavoura, levando vida simples, humilde, bastante sacrificada. Mesmo assim, 
sempre ajudava aqueles que necessitavam de apoio, conselho ou ajuda. 

Na esperança de uma vida menos sacrificada, mas com qualidade, ele, a esposa e filhos, 
rumaram para São Paulo. Na grande metrópole foi funcionário da empresa São Paulo Alpargatas 
S/A, onde trabalhou com afinco, tenacidade e responsabilidade, sendo considerado funcionário 
exemplar. 

Aposentou-se em 1970, mas como era um homem forte, saudável, trabalhador e cônscio 
da necessidade da atividade física e mental para o bem estar do ser humano, iniciou a execução 
de pequenos trabalhos que também traziam um pouco mais de rendimentos financeiros. Era um 
faz de tudo, pintor, pedreiro, encanador e eletricista. Nas horas vagas, ajudava na Sociedade 
Amigos de Vila Guilhermina, tendo sido Diretor dessa entidade por 4 anos, onde desenvolveu 
excelente trabalho a favor do bairro e de seus moradores. 

Amava a pescaria. Sempre que tinha uma oportunidade para pescar, lá ia ele com os 
amigos. Dessa amizade, do trabalho em conjunto e dos jogos de malha em um pequeno campo, 
nasceu em 1993, o Clube de Malha Pescador, do qual foi sócio fundador e Presidente durante 
dois anos. 

Com o crescimento do clube, construíram um bar para os sócios no qual ele trabalhou 
por muito tempo, atendendo a todos com carinho e atenção e também organizando festas, 
quermesses e outros eventos com a finalidade de ajudar famílias carentes do bairro. 

Sempre trabalhando, solícito com todos e de aspecto saudável e alegre, foi muito amado 
pela família e por todos que com ele conviveram. 

Faleceu em 25 de fevereiro de 2001, aos 73 anos de idade, deixando a todos um exemplo 
de trabalho, honestidade, simplicidade e amor. 

Por motivos tão expressivos, solicito aos Nobres Pares, a aprovação deste Projeto de Lei. 


