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Excelentíssimo Senhor: 

José Helder Máximo de Carvalho 

Prefeito deste Município 

Eu, Michel Martins dos Santos (Michael), Vereador deste Poder Legislativo, no 

uso de minhas atribuições legais, e na forma regimental, venho requerer a Vossa 

Excelência, atenção especial no sentido de que seja construído um memorial 

neste Município, conforme discurso abaixo, proferido na Sessão Ordinária desta 

Casa realizada no dia 13 de outubro do corrente ano. 

"Na tarde de hoje gostaria de convidar o Prefeito José Helder a uma reflexão, 

reflexão essa iniciada com ele de forma bem breve na manhã do último dia 1 O 

de outubro, por ocasião do hasteamento das bandeiras no paço municipal, em 

homenagem aos 152 anos de emancipação política do município de Várzea 

Alegre. 

Naquela ocasião eu falava da importância de se implantar no município um 

memorial, para a preservação da nossa história através de fotos, áudios, vídeos, 

documentos, objetos e catalogação de registros de fatos relevantes da nossa 

história, inclusive contando com o apoio de nossas fontes orais vivas a exemplo 

do ex-vereador Antônio Nem, que tanto defende essa pauta. 

"Os erros e acertos do passado ajudam a entender o presente e a planejar ações 

futuras. Também é preciso olhar para as pessoas, pois a história de um lugar é 

uma construção que traz em si as marcas dos sujeitos que dela fazem parte. 

Tanto os seus fundadores quanto os que continuam trabalhando aqui têm dado 

sua contribuição para construir essa história que se busca preservar''. 
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Prefeito tá em suas mãos fazer da secretaria de cultura uma secretaria de cultura 

ou permanecer sendo uma secretaria de eventos. Nossa cultura vai muito além 

da realização de festas, nossa cultura emerge de um povo criativo que faz das 

dificuldades fonte de inspiração para sobrevier de forma mais leve. 

Falava com o senhor de um único item de nossa história cultural, política, 

infel izmente muitos não lembram mais do legado dos ex-prefeitos Dr. José lran 

Costa e Dr. Pedro Sátiro, sobretudo nossos jovens que não viveram nessa 

época, certamente o mesmo acontecerá com vossa excelência que mesmo 

tendo alcançado uma marca importante de quatro eleições vitoriosas para guiar 

o destino do nosso município, não cuidou da preservação de nossa história, o 

que faz que seus filhos e netos saberão que você já foi prefeito porém 

dificilmente terão acesso aos seus feitos como chefe do executivo , até porque 

índices são superados , obras são demolidas e reconstruídas e mudam até de 

nome. Preservar nossa história é um ato de respeito com o passado, presente e 

futuro, sem falar que gera emprego e renda através da preservação dos acervos 

e exposições ao decorrer de cada ano. 

Fica aqui a reflexão de um varzealegrense de coração, que não gostaria que seu 

povo daqui a alguns anos fossem um povo sem memória, diante de uma vasta 

riqueza apresentada através de músicos, cantores, escritores, poetas, artesãos, 

homens e mulheres de bem: 

T. em que, 

P. deferimento. 

MICHEL MA 

MICHAEL MARTINS 
VEREADOR "VÁRZEA ALEGRE, CIDADE DO AMOR FRATERNO" 


