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PORTARIAS 
 

Portaria nº 126/2022 

de 14 de outubro de 2022 

 

“O Secretário Municipal de Administra-

ção de Colméia, Estado do Tocantins, no 

uso de suas atribuições legais e constitu-

cionais e demais prerrogativas, tendo em 

vista a Lei nº 830/2017, autoriza viagem 

de servidores por interesse da Adminis-

tração e dá outras providências.”  

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE COL-

MÉIA, Estado do Tocantins, usando de 

suas atribuições legais, 

 

RESOLVE: 

 

Art.1º- Autorizar o (a) servidor (a) 

CRISTIANE DIVINA PEREIRA CAR-

DOSO, portador do CPF: 015.068.081-

31, lotado no cargo de Secretária Muni-

cipal de Administração, Gestão e Plane-

jamento, para viagem à cidade de Pal-

mas–TO, para participar da Reunião 

sobre Prestação Regionalizada dos Ser-

viços de Abastecimento de Água e Esgo-

tamento Sanitário, no dia 17 de outubro 

de 2022. 

 

Art. 2º - Fica autorizado a conceder o 

valor de 01 (uma) diária, ao valor total de 

R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), 

para custeio das despesas com viagem; 

 

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na 

data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

 

Data da Saída: 17/10/2022 

Horário de Saída: 07h00min. 

 

Data da Chegada: 17/10/2022 

Horário de Chegada: 19h00min. 

 

Gabinete do PREFEITO MUNICIPAL 

DE COLMÉIA-TO, aos 14 (quatorze) 

dias do mês de outubro de 2022. 
 

JOCTÃ JOSÉ DOS REIS 

Prefeito Municipal 

_______________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Portaria nº 127/2022 

de 14 de outubro de 2022 

 

“O Secretário Municipal de Adminis-

tração de Colméia, Estado do Tocan-

tins, no uso de suas atribuições legais 

e constitucionais e demais prerrogati-

vas, tendo em vista a Lei nº 830/2017, 

autoriza viagem de servidores por inte-

resse da Administração e dá outras 

providências.”  

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE COL-

MÉIA, Estado do Tocantins, usando de 

suas atribuições legais, 

 

RESOLVE: 

 

Art.1º- Autorizar o (a) servidor (a) RI-

CARDO VIEIRA DO NASCIMENTO, 

portador do CPF: 017.794.882-54, lota-

do no cargo de DIRETORIA DE 

AGRICULTURA, PEC. E ABASTE-

CIMENTO, para viagem à cidade de 

Palmas–TO, para participar da Reunião 

sobre Prestação Regionalizada dos Ser-

viços de Abastecimento de Água e Es-

gotamento Sanitário, no dia 17 de outu-

bro de 2022. 

 

Art. 2º - Fica autorizado a conceder o 

valor de 01 (uma) diária, ao valor total de 

R$ 187,50 (cento e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), para custeio das 

despesas com viagem; 

 

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na 

data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

 

Data da Saída: 17/10/2022 

Horário de Saída: 07h00min. 

 

Data da Chegada: 17/10/2022 

Horário de Chegada: 19h00min. 

 

Gabinete do PREFEITO MUNICIPAL 

DE COLMÉIA-TO, aos 14 (quatorze) 

dias do mês de outubro de 2022. 
 

JOCTÃ JOSÉ DOS REIS 

Prefeito Municipal 

_______________________________________ 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Portaria nº 128/2022 

de 14 de outubro de 2022 

 

“O Secretário Municipal de Administra-

ção de Colméia, Estado do Tocantins, no 

uso de suas atribuições legais e constitu-

cionais e demais prerrogativas, tendo em 

vista a Lei nº 830/2017, autoriza viagem 

de servidores por interesse da Adminis-

tração e dá outras providências.”  

 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLA-

NEJAMENTO DE COLMÉIA, Estado do 

Tocantins, usando de suas atribuições 

legais, 

 

RESOLVE: 

 

Art.1º- Autorizar o (a) servidor (a) JOC-

TÃ JOSÉ DOS REIS, portador do CPF: 

431.885.327-68, lotado no cargo de Pre-

feito Municipal de Colméia-TO, para 

viagem à cidade de Palmas–TO, para 

participar da Reunião sobre Prestação 

Regionalizada dos Serviços de Abasteci-

mento de Água e Esgotamento Sanitário, 

no dia 17 de outubro de 2022. 

 

Art. 2º - Fica autorizado a conceder o 

valor de 01 (uma) diária, ao valor total de 

375,00 (trezentos e setenta e cinco reais), 

para custeio das despesas com viagem; 

 

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na 

data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

 

Data da Saída: 17/10/2022 

Horário de Saída: 07h00min. 

 

Data da Chegada: 17/10/2022 

Horário de Chegada: 19h00min. 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE AD-

MINISTRAÇÃO DE COLMÉIA, aos 14 

(quatorze) dias do mês de outubro de 

2022. 

 
CRISTIANE DIVINA PEREIRA CARDOSO 

Secretária Municipal de Administração, 

Gestão e Planejamento 

_______________________________________ 
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Portaria nº 129/2022 

de 19 de outubro de 2022 

 

“Dispõe sobre nomeação do responsável 

pelo (IEGM) e dá outras providências.”  

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

COLMÉIA, DO ESTADO DO TOCAN-

TINS, no uso de suas atribuições legais e 

constitucionais, pelo presente; 

 

CONSIDERANDO: que, o índice de 

eficiência da gestão municipal foi criado 

com intuito de modernizar e tornar efici-

entes e eficazes aos servidores públicos, 

de modo a acompanhar a evolução das 

necessidades sociais. 

 

CONSIDERANDO: que, os objetivos ao 

índice são oportunizados aos gestores a 

correção de rumos, reavaliação de priori-

dades e consolidação do seu planejamen-

to, contribuir para a transparência e apri-

moramento da gestão pública, melhorar a 

sistemática de acompanhamento e avalia-

ção das políticas públicas, alcançar eficá-

cia e efetividade nas ações de controle 

externo e fortalecer o controle social.  

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. Nomear o servidor MARCOS 

PAULO TORRES DE SOUZA, CPF nº 

017.159.521-11, ASSESSOR JURIDICO, 

responsável pelo preenchimento do índice 

de eficiência da Gestão Municipal (IEGM). 

 

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na 

data da sua publicação, revogando as 

disposições em contrário. 

 

GABINETE DO PREFEITO, Poder Exe-

cutivo Municipal de Colméia, Estado do 

Tocantins, aos 19 dias do mês de outubro 

de 2022. 

 
JOCTÃ JOSÉ DOS REIS 

Prefeito Municipal 

_______________________________________ 

 

Portaria nº 130/2022 

de 20 de outubro de 2022 

 

“Dispõe sobre a concessão de licença 

por interesse particular a servidora mu-

nicipal e dá outras providências.”  

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

COLMÉIA, DO ESTADO DO TOCAN-

TINS, no uso de suas atribuições legais e 

constitucionais; 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. CONCEDER Licença por Interesse 

Particular a servidora efetiva a Sra. HIDI-

DA MARIA DE JESUS PEREIRA, CPF: 

017.382.061-14, Monitora de Creche, ma-

tricula funcional nº 1956, lotada na Secreta-

ria Municipal de Educação, pelo período de 

02 (dois) anos, a partir de 25/10/2022. 

 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a 

partir da data de sua publicação, com seus 

efeitos a partir do dia da publicação. 

 

GABINETE DO PREFEITO, Poder Execu-

tivo Municipal de Colméia, Estado do Tocan-

tins, aos 20 dias do mês de outubro de 2022. 

 
JOCTÃ JOSÉ DOS REIS 

Prefeito Municipal 

_______________________________________ 
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PARA APOIAR FILHO COM DEFICIÊNCIA,  
MÃE ENTRA NA FACULDADE COM ELE  

E OS DOIS SE FORMAM EM PSICOLOGIA 
 

 
 
O que uma mãe não faz pelo filho, né? Que lindo 
exemplo da Eliana Fátima! Ela resolveu entrar na 
faculdade de Psicologia para estudar junto com o 
filho, Hiury Ariel, que é deficiente físico e visual. 
Cinco anos depois, eles se formaram juntos! 
 
Eliana, 46 anos, já havia feito três períodos do curso, 
em 2010, mas precisou trancar para se dedicar à 
criação dos três filhos. 
 
Segundo ela, quando Hiury era criança, ele falava em 
cursar Direito, mas no terceiro ano do ensino médio 
escolheu Psicologia. A escolha trouxe à tona um 
antigo sonho de Eliana. “Se você for fazer Psicologia 
eu faço com você”, disse na época.  
 
Eliana procurou a faculdade, em Anápolis (GO), e 
decidiu fazer um teste de 15 dias para ver se o filho, 
hoje com 24 anos, se adaptaria, devido às suas 
limitações. 
 
Distância e pandemia 
 
A rotina casa-faculdade era bemmmm puxada. 
 
Eliana e Hiury moram em Vianópolis e precisavam 
viajar 4 horas de ônibus todos os dias para estudar: 
duas para ir e duas para voltar pra casa. Eles até  
cogitaram se mudar para Anápolis, mas desistiram, já 
que a família não queria ficar separada. 

“O obstáculo maior era a ida e volta, eram muitas 
horas, às vezes o ônibus estragava na estrada ou 
quando chovia alagava na porta da faculdade e não 
conseguia descer com o Hiury”, relatou. 
 
Foram três anos de aulas presenciais e mais dois 
anos de aulas online. A dupla ainda teve que fazer 
estágio. Entrava na clínica às 13h e saía às 17h. 
Depois, ia para a faculdade. 
 
“O Hiury ficava muito sentado, por isso eu levava um 
colchonete para ele ficar deitado pra descansar um 
pouco”, lembra. 
 
Lutou pela vida! 
 
Hiury nasceu com hidrocefalia e mielomeningocele, 
doenças que provocam acúmulo de líquido nas 
cavidades internas do cérebro e defeitos na coluna 
vertebral e na medula espinhal. 
 
Valeu a pena! 
 
Distância, pandemia, limitações. Foram muitos os 
obstáculos para conquistar o diploma, mas valeu a 
pena! A formatura, no dia 31 de agosto, deixou toda a 
família orgulhosa, além de inspirar outras pessoas 
para que não desistam dos seus sonhos. 
 
“Esse momento foi muito emocionante para nós. Eu 
pensei em desistir, mas continuei pelo meu filho”, 
destacou. 
 
O mais novo psicólogo de Vianópolis já pensa nos 
benefícios que pode levar para os seus conterrâneos. 
 
“Foi muito bom fazer a faculdade porque eu sabia 
que ia contribuir para a minha cidade. A formatura foi 
uma vitória, de um período que não foi fácil, com 
pandemia e a distância. Foi uma luta”, desabafou. 
 
Fonte: 
https://razoesparaacreditar.com/mae-faculdade-
apoiar-filho-deficiencia/ 
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