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“MOÇÃO DE PESAR PELO FALECIMENTO 

DO SENHOR ELIVALDO OLIVEIRA 

TEIXEIRA”. 

  “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. Elivaldo 

Oliveira Teixeira, um homem exemplar, humilde e sempre trabalhador. 

Nasceu em 24 de outubro de 1974 na cidade de Jambuaçu Estado do Pará, 

veio para Município de Breu Branco junto com os pais ainda muito pequeno, só saindo 

de lá durante a grande inundação.  

Junto com a família formaram os primeiros moradores do Breu Branco Novo, 

se instalando na Rua Floriano Peixoto. 

Arrimo de família, logo precisou fazer de tudo um pouco, junto com pai 

tomou a responsabilidade da criação dos irmãos menores e o fez com muita garra. Foi 

motorista, madeireiro, carvoeiro, gerente de fazenda e tudo mais o que aparecia. Na 

década de 90 conheceu o grande amor da sua vida a professora Leila Jeanne. Que o 

acompanhou até o último suspiro. Com ela constituiu uma linda família. Eram 4, 

agora: ele, Leila, Carla e Maria Luiza. 

Com uma grande determinação, formou-se em contabilidade e passou um 

período trabalhando na Dow Corning.  

E com um pouco mais de esforço conseguiu passar no concurso do IFPA, 

tornando-se funcionário público Federal. O que trazia muito orgulho e era muito 

respeitado pelos colegas de trabalho.  Por esta razão logo foi chamado a compor a 

coordenação do setor de contabilidade. 
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Sempre rodeado por familiares e amigos. Sendo por muitas vezes o braço forte 

que levava a diante. 

Sempre disposto e cuidadoso. 

Cuidou do pai com Alzheimer com muito carinho. Zelou pelos parentes com 

muita firmeza e se divertiu com os amigos como ninguém.  

Sua maior característica era o cuidado, pela amada, pelas filhas, pela família e 

pelos amigos.  

No dia 16/11/2020, não foi um simples homem que partiu, mas um grande 

exemplo de humanidade e de serviços de Deus. 

 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. Elivaldo Oliveira Teixeira. 

 Plenário Antônio Oliveira Santana, 20 de novembro de 2020. 

 

 

Eliani Mezzomo Francischetto       Oldeny Freitas Meira 

     Presidente                           Vereadora 

 

 
Maria de Jesus de Souza Matos           José Matos de Oliveira                                                         
       Vereadora                      2º Secretário 
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David Figueredo dos Santos  Fernanda dos Santos da Silva Nascimento                
         Vereador                         1ª Secretaria  

 

 

 

Francisco de Sá Bezerra           Hildeblano de Souza Azevedo 

             Vereador                                                   Vereador 

           

 
Iraneide de Fatima Cardoso da Silva  Isamares Soares de Macêdo 

                  Vereadora                                     Vereadora 

 
 
Juvenal Neto Araújo de Sousa       Gilma Soares da Costa 

                  Vereador                 Vereadora 

 

 
Raimundo Pereira do Nascimento 

Vice-Presidente 
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