INDICAQ1-\O N9.27/2017.
Indico ao Executivo Municipal de Paranapué, ouvido 0
Douto Plenério, que quando da inauguracéo do Parque Publico Ecolégico, seja
0 mesmo denominado “Parque Publico Ecologico "Vereador Pedro Martins"" (homenagem postuma).

IUSTIFICATIVA
Em um breve relato da vida do Senhor Pedro Martins [in

memorian], expomos:
Nasceu em Duplo Céu, hoje Distrito de Palestina-SP, em 18 de
agosto de 1946, sendo que no ano de 1948 0 pai do homenageado, Senhor
Valentim Martin, adquiriu uma drea de terras e mudou-se com toda sua famflia
para a area que estéio as construcoes do Parque Pubico Ecologico, estando 0
homenageado entdo com 2 anos de idade, permanecendo ali até sua
adolescéncia, posteriormente mudou pra cidade, comecando a trabalhar como
diarista em propriedades rurais da regido.
Aos 19 anos, casou-se com a Senhora Maria de Lourdes
Martins, sendo que desta unido vieram Sfilhos, vindo a adotar mais uma filha,
sendo que a Senhora Maria continua vivendo na mesma casa.
Trabalhou na Prefeitura Municipal de Paranapua, na gestao
do Senhor Ulisses Costa, posteriormente trabalhou na Cerealista Takaki,
Cerealista jozala (hoje Macedo ), Mdquina de beneffcio de cereais proprietdrio
do Senhor Germano (hoje prédio do Senhor Lindolfoj, mudando radicalmente o
ramo da profissdo, adquiriu um caminhdo e viajava o Brasil com transportes,
depois adquiriu uma Kombi e transportava alunos parafaculdade.
Foi proprietdrio da Auto Escola "4 Rodas”, e na sequéncia o
comércio de moveis denominado "Martins Moveis”.
0 Senhor Pedro Martins (in memorian] foi Vereador nesta
Casa na 55 Legislatura (1983/1988), sendo Presidente da Mesa Diretora no
biénio 1987/1988,
65’ Legislatura [1989/1992) e na 75’ Legislatura
(1993/1996], sendo Presidente no ano de 1993, além defazer parte da Mesa em

outros cargos, nos demais anos.
0 homenageado foi Presidente PMDB, Presidente e atleta do
Paranapud Esporte Clube - PEC, Presidente do Paranapua Club, Presidente da
Associacdo de Pais e Mestres - APM da Escola Estadual Prefeito ]ose' Ribeiro,
Presidente do Conselho Administrativo da Igreja Sdo ]udas Tadeu, Comissdrio de
Menores e Arbitro de Futebol.

Sua experiéncia de vida terrena, se expirou em 2009, aos 62
anos de idade.
Diante dos motivos aqui narrados, penso que seja mais do
que justo a lembranca e a homenagem de uma grande personalidade de nossa
comunidade.
E a Iustificativa, esperando vossa providéncia.
Cémara Municipal de Paranapué — SP, Sala das Sessoes
“Vereador Antonio Fernandes Soares", aos 10 dias do més de novembro de

2017.
Gilmar de Freitas
Vereador

