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“MOÇÃO DE PESAR PELO FALECIMENTO 

DO SENHOR JOÃO AROLDO ALVES 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. João 

Aroldo Alves da Silva, um homem humilde, dedicado aos trabalhos da igreja e de 

muito respeito com todos. 

Foi líder da Igreja Católica em Breu Velho, João Aroldo casou-se e 

destacou-se nas lutas a favor do nove espaço de construção das casas posteriormente 

cedidas pela Eletronorte. Foi apreciador das festas de São Sebastião, padroeiro de Breu 

Velho, onde coordenava a novena. 

 João Aroldo Alves da Silva nasceu em Marabá no dia 08 de maio de 

1939. Chegou ao Breu Velho com 16 anos na companhia de um amigo Honorato. 

Encantou-se pela Cametaense formosa Odete de Souza Silva, com quem casou em 20 

de janeiro de 1960. Com ela construiu uma família de 11 filhos, dos quais nove são 

mulheres e dois homens, sendo um casal já falecido. Maria Ivanilde, Maria Ivanete, 

Elza Maria, Edna, Paulo Roberto, Jeane, Gilvane, Paula e Gil.  

Foi funcionário público federal, trabalhou 25 anos na Estrada de Ferro. 

Empenhou-se também na lavoura e na extração de castanha. Estudou até a quinta série, 

mais participou de diversos cursos promovidos pela igreja católica. Foi devoto de São 

Sebastião, passou 25 anos coordenando a festividade na antiga Vila. 

Com o Projeto da Usina de Tucuruí, os sentimentos a vida de São Aroldo 

foram inundados juntos com sua velha casa. Tal sentimento foi expresso por ele com 
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indignação, subindo em palanques afim de que a Eletronorte não concluísse o trabalho. 

Entretanto, não obteve êxito. Acabou desocupando a Vila do Breu Velho e passou a 

morar nas casas “oferecidas” pela Eletronorte.  

Atualmente, moradores de Novo Breu, o casal João Aroldo e Odete 

reformou a casa doada pela empresa e viveram em harmonia conjugal próximo aos 

filhos e netos. Mesmo com a saudade da antiga Vila e dos festejos do padroeiro, João 

Aroldo participava da organização da festividade e das missas da Igreja Católica.  

Os familiares e seus amigos, com muita emoção sentem profunda 

saudade com o falecimento, ocorrido no dia 15 de dezembro de 2020.  

 A sua ida nos entristece e os seus familiares, amigos e conhecidos que 

conviveram com sua atenção de pai e amigo, sentimos 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. João Aroldo Alves da Silva. 

Plenário Antônio Oliveira Santana, 21 de dezembro de 2020. 

 
Eliani Mezzomo Francischetto  Fernanda dos Santos da Silva Nascimento 

     Presidente                           1ª Secretaria 

 
  Hildeblano de Souza Azevedo             José Matos de Oliveira                                                         
      Vereador                         2º Secretário 

 
David Figueredo dos Santos                 Oldeny Freitas Meira                
         Vereador                            Vereadora  
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Francisco de Sa Bezerra           Maria de Jesus de Souza Matos 

             Vereador                                                   Vereadora 

           
 
Iraneide de Fatima Cardoso da Silva  Isamares Soares de Macedo 

                  Vereadora                                     Vereadora 

 
 
Juvenal Neto Araújo de Sousa   Gilma Soares da Costa 

                  Vereador              Vereadora 

 

 
Raimundo Pereira do Nascimento 

Vice-Presidente 
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