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“MOÇÃO DE PESAR PELO FALECIMENTO 

DO SENHOR SELVINO JOÃO BRONZON 

(BINO BRONZON)”. 

  “Vinde a mim, todos os que estai cansados e 

oprimidos, e eu vos aliviarei.” (Mateus 11-28).  

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

João Bronzon, conhecido por seu apelido de “Bino Bronzon”, um exemplo de cidadão 

e empresário para nosso município. 

Bino Bronzon nasceu na cidade de Santa Teresa-ES, veio para cidade de 

Breu Branco no ano 1.990, o mesmo ingressou no ramo madeireiro e pecuarista, no 

qual trabalhou e gerou muitos empregos para nosso município por muitos anos. Sendo 

uma pessoa de um coração incrível e sempre gostou de ajudar as pessoas que estava ou 

não ao seu redor, era produtor de café em sua cidade natal, ele sempre acreditou e 

investiu no potencial do nosso município, acreditava e falava para seus amigos que 

aqui era feliz. Pescar era o que ele mais gostava de fazer e dizia que aqui era o melhor 

lugar para morar, essas são palavras dele.  

Bino faleceu na cidade de Belém-Pá, no dia 13 de dezembro de 2020, sua 

alma nos deixou, mas a saudade para sempre manterá sua memória viva em nossos 

corações. 

O seu partir entristece os seus familiares, amigos e conhecidos que 

conviveram com sua atenção e com o seu modelo de vida e exemplo, sentem a 

profunda falta que deixará com a sua ida, 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 
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família para que a Paz e conforto de Deus reinem no meio de todos, dedicando o nosso 

mais profundo pesar pelo falecimento do Sr. Selvino João Bronzon, nosso querido 

amigo “Bino Bronzon”. 

 

 Plenário Antônio Oliveira Santana, 18 de dezembro de 2020. 
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