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VEREADORA CLÁUDIA ARAÚJO (PSD) – Comunicação de Líder: 

Boa tarde, Sr. Presidente, Ver. Mendes Ribeiros; colegas vereadores, 

vereadoras e todos que nos acompanham nas galerias. hoje 

completa um ano do falecimento do Ver. Tarciso Flecha Negra, que 

integrava o nosso PSD – Partido Social Democrático. Um ídolo 

gremista que, com seu carisma e humildade, conquistou a admiração 

de muitos colorados como eu, homem simples, sempre voltado ao 

esporte como forma de tirar nossas crianças das ruas através de 

suas iniciativas. Tarciso foi vereador nesta Casa por três mandatos, manteve uma 

escolinha de futebol desde a década de 1990, esteve à frente de projetos comunitários 

ensinando futebol a crianças carentes e foi um grande defensor da causa negra. Um dos 

seus grandes sonhos era a criação do Museu do Negro, projeto que abraçamos e temos 

trabalhado para a sua concretização junto à Secretaria da Cultura. Tarciso deixou marcas 

na vida de muitas pessoas, foi um homem honrado que só fez o bem. Prestou grandes e 

relevantes serviços à nossa comunidade como vereador, como ativista, como liderança 

comunitária e esportiva e, principalmente, como alguém que sempre esteve disposto a 

estender a mão ao próximo. Foi uma pessoa que deixou marcas por onde passou, e, 

como sempre digo, a única coisa que temos nesta vida é o nosso nome e a nossa 

história. A biografia de Tarciso é ilibada, eu tenho orgulho em dizer que conheci e 

acompanhei uma pequena parte desta história. José Tarciso de Souza faleceu aos 67 

anos, no dia 5 de dezembro de 2018. Conhecido por muitos como Tarciso Flecha Negra, 

tenho certeza que o seu nome será perpetuado para sempre e suas lutas ficarão 

eternizadas em nossa memória. Faço essa menção hoje, como forma de agradecimento 

por Tarciso ter sido um exemplo político, humano, além de amigo de todos. Onde quer 

que estejas, tenho certeza de que alegras a todos com tua alegria e simplicidade, e aqui 

seguiremos orando por ti. Muito obrigada. A gente não faz um minuto de silêncio depois 

de um ano, mas eu acho que o Tarciso merece que nós façamos um minuto de silêncio 

por ele. 

(Não revisado pela oradora.) 
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