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CÂMARA MUNICIPAL DE PINHALZINHO 
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ENC MINHE-SE E PUBLIQUE-SE 

REQUERIMENTO No 66/!GIIQja essões :25 J~t &oJ ~ 

Encaminhamento: Ao GOOGLE BRASIL. 

Assunto: Requer providências que especifica 

Autores Vereadores: Jesuel Donizete Alpi e José Ricardo Kiota. 

Os Vereadores que este subscrevem, em conformidade com o 
artigo 160 do Regimento Interno desta Câmara, requerem que seja a presente propositura 
encaminhada ao Google do Brasil, para que retirem a matéria que circula no Facebook, 
conforme Link abaixo: 
https :/ /www. facebook.com/JomaiT ribunaPopularDePinhalzinhoSp/posts/812790415452224/, 
onde o mesmo fala sobre a violência em Pinhalzinho/SP, fato esse que não condiz que a 
realidade da cidade. 

JUSTIFICATIVA 

A solicitação acima pretende que se retire a matéria, pois a mesma 
está denegrindo a imagem da cidade, pois muitas pessoas ao digitarem violência em 
Pinhalzinho, está aparecendo a matéria do facebook caluniosa, o que está causando sérios 
transtorno ao Município, em desconformidade com os índices criminais divulgados pelo Estado 
de São Paulo para o período da divulgação da matéria e também para os dias atuais. 

Pinhalzinho é uma pequena cidade muito tranquila, ideal para quem 
busca dias de sossego. Uma típica cidade do interior e faz parte do Circuito entre Serras e 
Águas e esta próxima a Bragança Paulista e Monte Alegre do Sul. Pela presença da mata de 
pinheiros que cobria a região recebeu este nome. As paisagens são repletas de morros, áreas 
verdes, rios e nascentes. As opções gastronômicas, como um restaurante que funciona aos 
finais de semana e recebe visitantes de diferentes cidades em busca dos pratos tradicionais da 
cozinha italiana, como as massas frescas, molhos, pães e carnes, e os vinhos. No turismo rural 
existe uma propriedade que se dedica à produção de frutas exóticas como a pitaia, temoia, 
groselha e o figo da índia, a visita é acompanhada do proprietário da fazenda, é possível 
conhecer de perto as particularidades do cultivo e ainda provar todas essas delícias, o outro 
produto importante cultivado é o cogumelo, em especial o shitake e o cogumelo paris. A igreja 
central, obra realizada pelo construtor Tomás de Camargo e o carpinteiro José, sendo trazida 
diretamente de Barcelona a imagem da padroeira Nossa Senhora de Copacabana. Em 23 de 
dezembro de 1936, através da Lei é criado o distrito de Pinhal, no município de Bragança. Em 
30 de novembro de 1938, o distrito passou a denominar-se Pinhalzinho. Em 28 de fevereiro de 
1964, através da Lei, Pinhalzinho foi elevado à categoria de município, desmembrado de 
Bragança Paulista. 

Diante do exposto acima, conto com o apoio dessa conceituada 
empresa para retirar a matéria acima mencionada no facebook. 
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Sala das Sessões, 25 de Setembro de 2019. 

~ntonio Donizete 
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