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REQUERIMENTO Nº 303 / 21 

 

O Vereador GILMAR DOS SANTOS PEREIRA que abaixo subscreve, requer à Mesa Diretora 
após cumpridas as formalidades regimentais e ouvido o Plenário, que seja consignado por esta 
Casa Legislativa VOTO DE PROFUNDO PESAR aos familiares do Senhor Joaquim Antônio de 
Oliveira mais conhecido como Joaquim da Compesa pelo seu falecimento, ocorrido no último dia 
04 de junho de 2021. 

Justificativa: 

Membro do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores, onde estava filiado há 
aproximadamente 30 anos, Joaquim militou junto ao Sindicato dos Urbanitários em Petrolina, 
onde lutou por uma cidade socialmente mais justa e digna para os trabalhadores e 
trabalhadoras.  

Joaquim é uma das mais de 470 mil vítimas da covid-19 e desse genocídio promovido pelo 
Governo Federal. Joaquim havia tomado apenas uma das duas doses da vacina contra a covid-19. 
Poderia estar imunizado, protegido. Poderia estar vivo, na luta. Poderia, não fosse o projeto de 
morte que governa o país. 

Entusiasta das lutas democráticas, defensor incansável do legado petista, Joaquim estava 
constantemente dialogando com pessoas diversas sobre a importância do PT, dos governos Lula 
e Dilma, e da importância de manter acesa a chama do partido para o bem do país. Quando 
alguém atacava o PT no rádio, se aparecesse somente um defensor, na maioria das vezes era 
Joaquim. Geralmente fazia isso com versos de improviso, o que se tornou característico da sua 
comunicação. 

Numa das suas últimas mensagens no grupo de WhatsApp do partido disse “Ao meu 
ponto de vista, o PT não representa apenas uma sigla partidária, o PT representa a âncora do 
navio, ou seja, a segurança dos trabalhadores, a garantia de emprego com carteira assinada, 
aposentadoria por tempo de serviço, ou por invalidez. Direitos trabalhistas, distribuição de renda 
e oportunidade de moradia decente, educação para todos, segurança, saneamento e saúde. Que 
é dever do estado, e direito do cidadão. O PT é isso e muito mais”. 

Que esse entusiasmo do companheiro Joaquim continue envolvendo a nossa luta e os 
nossos corações. Gratidão por sua história, sua poesia e dedicação ao país e à Petrolina, em 
particular. Que a espiritualidade o acolha para a revolução extraordinária do amor divino! 
Descanse em paz, companheiro! 
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À dona Francisca Elvira, sua esposa, aos filhos e filhas, netos e netas e demais familiares e 
amigos, recebam nossos sentimentos! 

Joaquim da Compesa, Presente! 

Dá decisão desta Casa, dê-se conhecimento a sua esposa Senhora Francisca Elvira, extensivo aos 
filhos, netos e demais familiares enlutados. 
 
  
Sala das Sessões, 08 de junho de 2021. 

 
 

GILMAR DOS SANTOS PEREIRA 
VEREADOR 
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