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Ao Excelentíssimo Senhor 

João Camargo 

Presidente da Câmara Municipal 

Nesta 

 

 

Senhor Presidente,  

 

 

O Vereador que este subscreve, vem respeitosamente requerer que, após ouvido 

o plenário, seja encaminhada mensagem de condolência aos familiares de  

Maria Teresa Alves de Oliveira, que faleceu em 21 de fevereiro de 2019. 

 

 Dona Tereza, como era conhecida nesta cidade, prestou relevantes 

serviços ao desenvolvimento humano e político de Paraíso, através do seu 

pioneirismo, da sua profissão e exemplo de esposa e mãe de família.  

 

Maria Teresa Alves de Oliveira, filha de José Maciel dos Reis e Sabina Borges 

dos Reis, casou-se em 7 de julho de 1949 com Manoel Alves de Oliveira, ambos 

do Maranhão. 

Em 1961, vieram para o norte de Goiás, hoje Tocantins, deixando para trás a 

vida dura do interior do Maranhão, e por dois anos moraram na zona rural de 

Paraíso, em uma fazenda onde o seu esposo trabalhava na lavoura e, dona 

Teresa, além dos afazeres domésticos, se ocupava com o ofício de costureira. 

Em 1963 o casal mudou-se com a família para a cidade de Paraíso do Norte, 

hoje Paraíso do Tocantins, com o intuito de oferecer educação e uma vida 

melhor para os filhos. 

Aqui com o seu esposo Manoel Alves de Oliveira, mas conhecido como Nego 

Vaqueiro, participaram ativamente da vida política da cidade, e graças a esta 

militância, Nego Vaqueiro, por ser muito querido pela comunidade paraisense e 

por cultivar grandes amizades e prestígio, foi eleito Vereador por dois mandatos.  

Dona Teresa, era uma grande profissional da costura, se tornando uma das mais 

requisitadas da cidade, chegando a ministrar por muitos anos aulas de corte e 

costura. 

No período de 1977 a 1991, foi funcionária efetiva da Prefeitura, prestando  

 

 



serviços de copeira na Câmara Municipal, e sempre que lhe sobrava um 

tempinho, lá estava ela assistindo às sessões da Câmara. E sempre que 

requisitada nos bastidores daquele espaço político, ela emitia suas opiniões, 

sempre lúcidas, coerentes e inteligentes. 

Na verdade ela era copeira e consultora política muito querida e respeitada. 

Dona Tereza tem 10 filhos, em sua maioria residentes em Paraíso, sendo que 

dois destes seguiram a vocação política dos pais e se elegeram Vereadores, um 

eleito por Paraíso e outro pela cidade de Gurupi.  

Dona Teresa era uma mulher simples e sábia, humilde e consciente da sua 

obrigação como cidadã, como política, como mãe e como profissional do ramo 

de confecção artesanal de roupas, em que ao longo da sua história digna, foi 

conquistando respeito e admiração, se constituindo como uma senhora de 

referência por todos os Paraisenses. 

 

 

 

Gabinete do Presidente, 25 de fevereiro de 2019. 

 

 

 

 

 

 

Gleidson (Dedinho) 

Vereador (PTB) 

 

 

 


