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MOÇÃO 002/2020 

 
“MOÇÃO DE APLAUSO AO SENHOR SILVANEY SILVA, ESCRITOR E 

PROFESSOR”. 

 

(DE AUTORIA DA VEREADORA NÊGA FREITAS) 

 

A presente MOÇÃO DE APLAUSOS ao senhor SILVANEY SILVA, PARA 
HOMENAGEAR TODO SEU TRABALHO COMO ESCRITOR E PROFESSOR DE 
LONGA DATA DE NOSSO MUNICÍPIO. 
 

SILVANEY SILVA nasceu Tucuruí na década de 80, mudou-se para o município 
de Breu Branco-Pa no início dos anos 90. 
 
 
Com 10 anos de idade descobriu a literatura través dos contos de Hans Christian 
Andersen, seu primeiro escrito foi uma peça de teatro aos 13 anos de idade e aos 23 
anos de idade tinha um livro de contos feito, mas que infelizmente foi perdido com o 
tempo, também fundou um clube literário para homens chamado de “A Caverna”, 
juntamente com mais 3 amigos de letras. E, nos dias de hoje ensina Língua Inglesa na 
escola pública, é professor universitário, participa de algumas reuniões literárias, 
ministra palestras, coordena um projeto de escrita criativa na escola em que trabalha, 
participa de antologias literárias, promove rodas de leitura e é Vice-Presidente da 
Associação de Músicos e Escritores de Breu Branco. 
 
Mora com a esposa e filha pequena na cidade de Breu Branco, onde pretende viver o 
resto da vida.  
 

Assim, quero através da presente “Moção de Aplausos”, prestar essa singela 

homenagem, pois é inegavelmente merecedor desta honraria. 

 

 

             SALA DAS SESSÕES, 13 DE AGOSTO DE 2020. 

PLENÁRIO ANTÔNIO OLIVEIRA SANTANA 

 

 
 
 

 
Nêga Freitas 
VEREADORA 
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CURRICULO: 
 

Silvaney Silva nasceu em Tucuruí na década de 80, por volta dos 10 anos 

descobriu a literatura nos contos de Hans Christian Andersen, seu primeiro escrito foi 

uma peça de teatro aos treze anos de idade, o jovem escritor forçava seus irmãos atuarem 

em seus "espetáculos", chegaram a montar um circo no fundo do quintal aonde os colegas 

iam para assistir as apresentações. Mudou-se para a cidade de Breu Branco no início dos 

anos 90, sem acessibilidade aos livros, Silvaney passou a criar suas próprias histórias 

baseadas nas experiências da vida. Aos 23, já tinha um livro de contos todo pronto, mas 

este veio a se perder totalmente, voltou a escrever incentivado por seu amigo e escritor 

Eleazar Carrias. Fundou um clube literário para homens chamado “A Caverna”, 

juntamente com mais três amigos das letras.  

Atualmente, Silvaney Silva ensina Língua Inglesa na escola pública, é professor 

universitário, participa vez ou outra de reuniões literárias, ministra palestras, Coordena 

um projeto de escrita criativa na escola onde trabalha, participa de antologias literárias, 

promove rodas de leitura, é Vice-presidente da ASSOCIAÇÃO DE MÚSICOS E 

ESCRITORES DE BREU BRANCO. 

Trabalhos literários  

 Quinze contos de Réis (publicado em 2016 – editora: LITERACIDADE). 

 Homem sentado (poema na antologia V ANUÁRIO DA POESIA 

PARAENSE 2019 – org. Airton Souza. 

 Orvercome (coleção de histórias em Mangá – projeto Escrita Criativa). 

 É preciso abaixar a cabeça (crônica publicada no jornal Energia 2019) 

 Só mais um novelo (livro infantil, ainda não foi publicado). 

 Depois da pandemia (ainda não foi publicado). 

 Inverno (poemas em processo de publicação).  

Foi homenageado pela casa de leitura CORA CORALINA – BREU BRANCO. 

Recebeu menções honrosas pelas escolas: 

 FRANCISCO DE ASSIS ROSA DE JESUS – BREU BRANCO. 

GONÇALO VIEIRA – BREU BRANCO. 

ANTONIO OLIVEIRA SANTANA – BREU BRANCO. 

 

  Mora com esposa e filha na pequena cidade de Breu Branco, onde pretende viver 

o resto da vida. 
 

 
 


