
/
c)

iJÂMARÂ MUNICIPAL DL

nw (cgisl«!iitj pnffl IcWcs

GABINETE VEREADOR PROFESSOR NELSON FERREIRA'

INDICAÇÃO N“977/2022

Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Senhoras Vereadoras,

Os Vereadores signatários, com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas

atribuições regimentais previstas no art. 96, em especial as definidas no art. 109,

ambos do Regimento Interno (Rl), solicita que seja submetída a presente

INDICAÇÃO à apreciação do Colendo Plenário e posterior envio ao

Excelentíssimo Senhor ERIK AUGUSTO COSTA E SILVA, Digníssimo

Prefeito Municipal, indicando-lhe:

QUE SEJA ENCAMINHADO A ESTA CASA LEGISLATIVA,

PROJETO DE LEI DENOMINANDO A RUA CONHECIDA COMO

RUA WEVERTON, LOCALIZADA NO POVOADO ALDEIA, DE RUA

MANOEL ALVES DE SOUSA (MANOEL DA ZEFINHA).

JUSTIFICAÇÃO:

Manoel Alves de Sousa nasceu no dia 25 de junho de 1929 no Povoado de

Batateira município de Loreto - MA. Sendo filho de Ana Norata Alves, mãe

solteira. Manoel morou na fazenda Brejo Bonito onde cast)u-se com Josefa

Barbosa de Sousa no ano de 1954 e tiveram seus dois primeiros filhos Maria das

Dores e Antônio. No ano de 1960 a 1968 morou em Goiás na localidade Manoel

Alves município de Goiatins onde hoje se encontra no Estado do Tocantins,

durante esse período teve mais dois filhos Felícia e Feus.

Mudou-se para o Povoado Aldeia em 1969, onde teve sua filha caçula

Maria da Guia, sendo então pai de cinco filhos, dois homens e três mulheres.

Criou também seu neto primogênito Manoel de Jesus  o mesmo morou com ele

até os últimos dias de sua vida. Manoel Alves trabalhou como gerente de uma
fazenda do senhor Toinho do banco e de lavrador em sua pequena área de terra

que tinha por nome Fazenda Olho D'água, todas duas localizadas na região do

Alegrete onde também possuiu um engenho de cana.

Foi presidente da usina de arroz por mais de uma vez no povoado aldeia

onde ampliou prédio da usina e também colocou energia para o funcionamento

das máquinas que até então era motor. Desde que deixou de trabalhar como

lavrador passou a ser comerciante sendo assim o primeiro comerciante do
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Povoado. Colaborou também com a construção do prédio da delegacia do

Povoado yVldeia junto com o delegado da Silva.

Talcccu no dia 02 dc julho de 2011 cm sua residência vítima dc um infarto,

pois o mesmo já sofria muitos anos com problemas no coração. Sempre foi um

homem de muitas responsabilidades, honesto, procurava sempre ajudar as

pessoas da melhor forma possí\-el, sempre foi um homem alegre amigo que

torcia muito para o desenvolvimento do Povoado .‘\ldeia. l‘',ra conhecido por

toda a região como seu .Manoel da Zetinha, um amigo e uma pessoa de bem que

criou seus filhos de forma humilde, mas com muita iionestidade e caráter.

PLENÁRIO VEREADOR DOMINGOS GOMES

HOLANDA, EM 08 DE NOVEMBRO DE 2022.

PROFESSOR NEL^N FERREIRA

Vereador Autor (PDT)

COELHO JÚNIORPAULO EDUAI
Vereador Coáutor - UNIÀO BRASIL
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