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MOÇÃO DE PESAR Nº 003/2020 

Autor (a): Vereadora Nêga Freitas, em conjunto com os demais Vereadores, 

abaixo assinado. 

 

“MOÇÃO DE PESAR PELO FALECIMENTO 

DO SENHOR JOAQUIM RODRIGUES DA 

SILVA”. 

  “Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida; 

quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. 

(João 11-25)”.  

Neste momento os familiares sofrem com o passamento do Sr. Joaquim 

Rodrigues da Silva, um homem humilde, honesto e de muito respeito com todos. 

Nascido em Fronteiras-PI, em 06 de março de 1932. De família humilde 

de agricultores, trabalhou como lavrador juntamente com sua família. Em meados dos 

anos 50 mudou-se para o Estado do Maranhão, onde, na cidade de Graça Aranha, 

conheceu Maria Barbosa da Silva, que seria a sua única esposa, com quem se casou e 

teve 11 filhos. No ano de 1980, em plena obra da construção da Barragem de Tucuruí, 

ele, assim como milhares de brasileiros, movido pelo sonho de melhoria de vida, 

mudou-se com sua família para a cidade de Tucuruí-Pá, onde exerceu suas atividades 

como pequeno comerciante, até o ano de 1992. Já em 1992, quando a localidade de 

Novo Breu Branco, emancipou-se de Tucuruí, tornando-se município de Breu Branco, 

mais uma vez, ele reuniu sua família e mudou-se para essa nova cidade, com a 

esperança e o desejo ardente de dias melhores. Em Breu Branco, viveu do seu pequeno 

comércio, de onde sempre tirou o sustento de toda a sua família. Em 28 de agosto de 

2018, ficou viúvo, pois sua esposa, leal e companheira de toda vida, faleceu aos 81 

anos de idade. Ele viveu até os 88 anos de idade, deixando como legado para toda a 

sua família o exemplo de humildade, caráter, honestidade e de respeito para com 

todos. 

Os familiares e seus amigos, com muita emoção sentem profunda 

saudade com o falecimento, ocorrido no dia 13 de setembro de 2020. 
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 A sua ida nos entristece e os seus familiares, amigos e conhecidos que 

conviveram com sua atenção de pai e amigo, e com o seu modelo de vida e exemplo 

sentem a profunda falta que deixará com o seu partir, e nós, Vereadores da Câmara 

Municipal de Breu Branco/PA não poderíamos deixar de abraçar os familiares e 

amigos com votos de pesar, rogando a Deus que os confortem.  

 Assim, a Câmara Municipal de Breu Branco, através de seus 

Vereadores, com sua fé, dignidade, comprometimento para com seus familiares e 

amigos, com muita sensibilidade e carinho, vem compartilhar com a digníssima 

família para que a Paz e conforto de Deus reinem no meio de todos, dedicando o nosso 

mais profundo pesar pelo falecimento do Sr. Joaquim Rodrigues. 

 Plenário Antônio Oliveira Santana, 21 de setembro de 2020. 
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