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PROJETO DE LEI Nº ______/2020.

“CRIAÇÃO

DA

MEDALHA

E

DIPLOMA

‘EDUARDO MARCELO BALÁS, O DUCA
BALÁS’, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE
ITU, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

Art. 1º. Ficam instituídos, por esta Lei, o Diploma e Medalha “Eduardo
Marcelo Balás, o Duca Balás” com os quais serão agraciadas, pela Câmara de
Vereadores da Estância Turística de Itu, aos profissionais do jornalismo de
destaque, que atuem no âmbito do município da Estância Turística de Itu.
§ 1º. A Medalha “Eduardo Marcelo Balás, o Duca Balás” terá a forma
circular, com seis centímetros de diâmetro, dourada, trazendo no anverso, no
campo, o símbolo do jornalismo - folha de papel, a pena e o termo “lex”, no
semicírculo superior os dizeres “Câmara dos Vereadores da Estância Turística
de Itu” e no semicírculo inferior os dizeres “Eduardo Marcelo Balás, ‘Duca Balás’”,
e o seu verso será conservado em branco, pela cunhagem, a fim de que nele se
inscrevem, por meio de gravação, a data e o nome do agraciado.
§ 2º. Acompanhará a medalha o respectivo diploma, que a mesma se
vincula, denominada “Eduardo Marcelo Balás, ‘Duca Balás’”, o qual conterá o
brasão do Município, será de forma retangular, com as dimensões de 0,40 cm de
altura por 0,30 cm de largura, margeado por três linhas a contar de 0,03 cm das
extremidades e assim expresso: “A Câmara dos Vereadores da Estância Turística
de Itu homenageia (nome do homenageado ou da homenageada), com gratidão e
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o reconhecimento pelos serviços prestados pela cidade. - Itu, em … de ………. de
20 ….”.
Art. 2°. O Diploma e a Medalha “Eduardo Marcelo Balás, ‘Duca Balás’”
serão concedidos até o final da segunda quinzena do mês de abril de cada ano,

visto que o Dia do Jornalista é comemorado no dia 7 de abril, em sessão solene
da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu.
Art. 3º. A indicação das pessoas contempladas com o Diploma e Medalha
“Eduardo Marcelo Balás, ‘Duca Balás’”, ora instituída por esta lei, far-se-á por
uma comissão elementos representativos atuantes no meio jornalístico,
composta por dois membros, e um vereador, especialmente designados pelo
Presidente da Câmara, até o dia 28 de fevereiro de cada ano.
§ 2º. A Comissão Especial a que alude o presente artigo apresentará à
Mesa da Câmara, até o dia 1º do mês de abril, o nome das pessoas que serão
agraciadas pela honraria criada por esta Lei.
§ 3º. Feita a escolha dos agraciados, a Mesa da Câmara elaborará o
Projeto de Decreto Legislativo, dispondo sobre a concessão do Diploma e
Medalha “Eduardo Marcelo Balás, ‘Duca Balás’”, devendo a propositura ser
apreciada até o dia 30 do mês de abril de cada ano, considerando-se aprovada se
receber votação favorável de ⅔ dos membros da Câmara.
§ 4º. Os membros da comissão especial a que alude o presente artigo
desempenharão

suas

funções

honorificamente,

e

seus trabalhos serão

considerados de relevância ao Município.
§ 5º Os agraciadas com o Diploma e Medalha “Eduardo Marcelo Balás,
‘Duca Balás’” em determinado ano, jamais poderão ser distinguidos novamente
com tais honrarias.
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§ 6º. A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu manterá um
registro dos Diplomas e Medalhas concedidos, em que conste os nomes dos
agraciados, suas qualificações, número do Decreto Legislativo que o concedeu,
data da outorga e outros dados julgados necessários.

verbas

Art. 6º. As despesas com a execução da presente Lei correrão à conta de
próprias

consignadas no Orçamento vigente, suplementadas se

necessário.
Parágrafo Único - Os orçamentos futuros consignarão verbas específicas
para a execução desta Lei.
Art. 7º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 8º. Revogam-se as disposições em contrário.

Plenário “Luiz Guido”, aos 20 de janeiro de 2020.
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JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente,
Nobres Vereadores.

“A derrota, por vezes, torna-se vitória quando
é para se evitar o pior. Vencer, em alguns
casos, pode significar a perda de valores
essenciais para o crescimento moral - e até
espiritual- do ser humano”. Duca Balás. A
linguagem dos anjos - pg 113-114.

A proposta que trazemos à apreciação
deste Nobre Plenário tem o objetivo de instituir o Diploma e Medalha “Eduardo
Marcelo Balás, o Duca Balás” com os quais serão agraciadas, pela Câmara de
Vereadores da Estância Turística de Itu, profissionais do jornalismo de destaque,
que atuem no âmbito do município da Estância Turística de Itu.
Duca é filho de Eduardo Cécil Balás,
baiano de Bonfim, e de Cidinha Balás, e irmão de Mônica.
O jornalista Eduardo Marcelo Belomo
Balás, ou Duca Balás, como era conhecido, foi editor da Revista Boa Vida, a mais
antiga da região, além de editor do Jornal do Condomínio Terras e da Revista
Momento, do Condomínio Vila Real. Seu primeiro trabalho foi no Jornal
“Periscópio”, onde permaneceu por 27 anos.
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O jornalista atuou ainda como colunista
semanal do portal itu.com.br, onde publicou diversas crônicas. Durante mais de
15 anos, participou do Jornal Periscópio com a página Candeias.
Duca encantou. A Professora Maria
Angela Pimentel Mangeon Elias registra que a presença de Duca “sempre
prenunciava gentileza, otimismo, alegria.”1
Duca faleceu em Itu, no dia 17 de março
de 2005, de infarto fulminante, como seu pai, ainda jovem.
Em dezembro de 2005, a família de
Duca, representada por sua mãe, Cidinha Balás e a irmã Mônica Balás, lançaram
o livro "Um Brinde à Vida", trazendo uma coletânea de mais de 200 crônicas do
jornalista.
Entendemos pertinente trazer à luz o
afetuoso texto escrito por Luís Roberto de Francisco, em homenagem à Duca
Balás, publicado no Jornal A federação2:
“Um menino. Jeito de menino a vida toda: olhar jovem, sorriso
constante, amizade fácil, prosa gostosa. Menino de pernas longas, andar
rápido, elegante, meio altivo.
Um menino. Vestido como a moda, como gente destacada, ícone de
modernidade, sem medo de ser ele mesmo assim.
Um menino. Abraço acolhedor, eternamente carinhoso, opiniões fortes,
às vezes polêmicas, às vezes sem pensar. Tudo isso. Muito mais amado

1
2

Itu -Presenças Ilustres. Volume 4. Academia Ituana de Letras. 2017. pgs.43-48.
Publicado no Jornal A Federação em 26 de março de 2005.
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que odiado.
Um menino. Poderoso. Registrador constante do tempo, da gente, das
coisas da gente, das festas da gente, da alegria da gente, da ansiedade de
ver a gente.
Um menino. Generoso. Escrita fácil, filosofia do dia-a-dia: parar e
pensar, tomar atitudes e mudar.
Um menino. Sensível na estética da imagem que comove, motiva,
identifica, impressiona, a cada mês.
Um menino. Acolhedor e distribuidor (da beleza), sonhador e provocador
(da esperança), colaborador e parceiro (das transformações), colega e
amigo (todo dia). Tudo coisa de menino.
Senhor de si, na segurança da fala e da escrita: posicionamento firme,
sem deixar de ser menino.
Jeito de menino, meio vaidoso: a busca de reconhecimento justo para
ensinar a quem não sabe dar valor para quem merece.
Menino diferente, de olhar alternativo, na eterna busca pela melhor
imagem, a mais generosa, a da beleza. Encantador, pela observação, pela
admiração das cores, das flores, do sorriso, da poesia contida em cada
gota de alma que cerca a gente.
Um dia, menino triste, incompreendido, confundido. De modelo de
imitação vira objeto de inveja boba, de gente de alma pequena (não de
menino). A voz oscilante, do grave para o agudo, voz também forte (coisa
de menino), precisa ainda dizer, sem palavra qualquer, o quanto a honra
e a dignidade são maiores que a insensatez. O silêncio de quem sempre
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vive acima das coisas, no oxigênio que alimenta a criatividade do
Criador, todos os dias, é a lição que ficou. Menino bom, menino do Bem.
Um menino. Arrancado da gente numa rapidez assustadora, como seus
passos, como sua vida.
Ah, menino, saudade... levado no arco-íris da tarde chuvosa, no meio da
gente, aquela gente das festas e da alegria, permanece eternamente
presente, na memória e no coração da gente.
Um menino maduro, de coerência entre o discurso e a atitude, para
sempre, Duca.”
Desta forma, temos em Duca Balás um
referencial de excelência profissional e de ser humano apaixonado pela vida, que
pode guiar os demais profissionais de jornalismo.
É isso que entendemos ser o papel da
concessão de medalhas: valorizar aqueles que apresentam bons resultados e que,
portanto, podem ser referenciais para outros profissionais.
Diante do exposto, é pertinente a
aprovação da presente propositura, que poderá agraciar significativa e elevada
parcela dos profissionais de jornalismo de Itu, tendo, portanto, um alto alcance
social e, ainda, reconhecendo o elevado espírito público que norteia as
deliberações desta Egrégia e Colenda Casa de Leis, e ainda encarecendo os bons
préstimos dos meus pares, é que confiamos na sua aprovação de forma unânime.

Plenário “Luiz Guido”, aos 20 de janeiro de 2020.

