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PORTARIAS 
 

Portaria nº 55/2022 

de 13 de março de 2022 
 

“Dispõe sobre a diária do Vice-Prefeito 

WEMERSON MARIANO BARBOSA, e 

dá outras providências.”  
 

JOCTÃ JOSÉ DOS REIS, Prefeito Muni-

cipal de Colmeia, Estado do Tocantins, 

no uso de suas atribuições legais e consti-

tucionais, pelo presente; 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º. Conceder ao Servidor: WEMER-

SON MARIANO BARBOSA, CPF nº 

832.252.851-53, ocupante do cargo de 

Vice-Prefeito, 01 (uma diária) sendo no 

valor total de R$ 500,00 (quinhentos reais), 

conforme a Lei Municipal nº 830/2017. 
 

Art. 2º.  A diária refere-se à locomoção do 

Prefeito WEMERSON MARIANO BAR-

BOSA para Palmas-TO, para participar de uma 

reunião no gabinete do Deputado Estadual 

Cleiton Cardoso no dia 14 de março de 2022 
 

Art. 3º.  Esta Portaria entra em vigor na 

data da sua publicação, revogando as 

disposições em contrário.  
 

Publique-se, Registra-se e Cumpra-se. 
 

Gabinete do PREFEITO MUNICIPAL 

DE COLMEIA-TO, aos 13 (treze) dias do 

mês de Março de 2022. 
 

JOCTÃ JOSÉ DOS REIS 

Prefeito Municipal 

_______________________________________ 
 

INFORMATIVO 
 

CASAL AMERICANO ADOTA 4 CRIANÇAS BRASI-
LEIRAS E MUDA PRA SEMPRE SUAS VIDAS 

 

O ato de adotar uma criança tem o potencial de mudar 
vidas. No Brasil, mais de 8 mil crianças e jovens aguar-
dam na fila para serem acolhidas por uma família.  
 

Quatro irmãos foram parar em um orfanato na Região 
Metropolitana do Recife, em Pernambuco, pois eles 
eram muito mal tratados pelos pais.  
 

Com idades entre um e seis anos, viviam em condições 
precárias no local e não tinham qualquer esperança de 
um futuro melhor. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

Mas algo muito bom estava por vir na vida deles… 
O casal americano Brandon e Jennifer Pratt, estava a 
procura de filhos adotivos quando viram uma foto dos 
quatro irmãos. No mesmo instante perceberam que 
aqueles meninos que ninguém queria adotar tinham 
que ser de sua família.  
 

 
 

Eles chegaram ao Brasil em outubro de 2016 e 
passaram 58 dias com os meninos, enquanto lidavam 
com a burocracia da adoção. Depois de uma sema-
na, o casal quase desistiu do processo, já que as 
crianças ficaram todas doentes e eles nem mesmo 
conseguiam se comunicar com eles, já que ambos 
não falam português. 
 

 
 

Para nós que não temos filhos e de repente aparece 
quatro crianças doentes e incapazes de nos dizer o 
que dói e onde dói, por não falarem inglês, foi horrí-
vel”, contou Brandon. Contudo, eles não desistiram e 
as coisas melhoraram quando a irmã de Jennifer e 
seu marido, um jogador de futebol profissional do 
Brasil, fizeram companhia a eles por uma semana. A 
relação da família foi melhorando e todos começaram a 
se sentir mais próximos. Por fim, conseguiram levar as 
crianças para os Estados Unidos, onde morariam juntos. 
 

Quando chegaram em Iowa, as crianças viram a neve 
pela primeira vez, a primeira de muitas outras descober-
tas que fariam nos próximos meses e anos. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

“Eles sabiam sobre a neve, mas não tinham ideia de 
que era frio. Tivemos uma luta de bola de neve rápida 
de 45 segundos antes de se dirigirem para o carro 
para se aquecerem”. 
 

 
 

Nos dias de hoje já vão para a escola, já entendem o 
que os pais falam em inglês e estão fazendo amigos. 
Os pais querem que eles tenham dupla cidadania, 
pois acreditam ser importante se orgulharem de 
seu país de origem. 
 

Brendon disse que o momento em que se sentiu um 
“pai de verdade”, foi quando o filho mais velho o 
surpreendeu ao falar sobre seu time favorito: 
 

“Uma noite, Leandro disse: ‘Boa noite, eu te amo! Vai 
Hawks!’. O resto seguiu o exemplo, e agora temos uma 
tradição que significa tudo para mim”, contou emocionado. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Diário Oficial Eletrônico 

Joctã José dos Reis 

Prefeito Municipal 

Cristiane Divina Pereira Cardoso 

Secretária Municipal de Transparência  

e Controle Interno (Dec. nº 01 de 03/01/2022) 

Weliques Pereira Morais 

Coordenador do Diário Oficial Eletrônico do 

Município de Colmeia-TO (Dec. nº 55 de 18/09/2015) 
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