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"Indica à Mesa Diretora do Poder Legislativo 
Municipal, a realização de Sessão Solene em 
Homenagem aos 40 anos de fundação do PTG 
Ronda das Sesmarias" 

Senhor Presidente, 
Senhores (as) Vereadores (as): 

O Vereador abaixo firmado membro efetivo desta Colenda Casa das Leis, 
após tramitação, em conformidade com o que determina o regimento interno, indica à 
Mesa Diretora do Poder Legislativo Municipal, a realização de Sessão Solene em 
homenagem aos 40 anos de fundação do PTG Ronda das Sesmarias. 

JUSTIFICATIVA: O Piquete Ronda das Sesmarias foi fundado em 
17/09/1 978, tendo como fundador e primeiro patrão Militão Dias 
de Macedo. O Piquete Ronda das Sesmarias organiza anualmente seu cronograma 
de atividades, prevendo a realização e participação em diversas atividades, tais como: 
Rodeios Municipais e Intermunicipais; Ternos de Reis, (Tradição Natalina realizada 
por grupos que através do canto e toque de instrumentos, anunciam o nascimento de 
Jesus. Levam as famílias a mensagem de cristianismo puro e singelo, despertando 
nos corações a esperança de um mundo mais fraterno e humano. Nosso piquete todos 
os anos realiza o Terno de Reis e escolhe entidades carentes, doando alimentos não 
perecíveis, produtos de limpeza, de higiene pessoal, fraldas geriátricas e também 
contribuições para compra de medicamentos.),também realiza Bingos, Gincanas 
Culturais; Festa Juninas; Confraternizações com as famílias dos integrantes do 
piquete, Jantar das Mulheres (com teatro organizado pelas mulheres do piquete). 

Participa também de Desfile de cavalarianos e temáticos na semana 
Farroupilha; Realiza passeios de confraternização e integração com as famílias do 

piquete; 
Diante de todo o exposto, a referida homenagem será justa e merecida. 

À apreciação dos Nobres Pares. 

SALA DAS SESSÕES GENERAL JOÃO MANOEL DE LIMA E SILVA, 
06 de Novembro de 2018. 

Ma naqpiekxQga 
Veread6r 
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