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DECRETOS
Decreto nº 103/2022
de 11 de novembro de 2022

“Estava muito nervosa. Porque eu sabia que se eu
errasse (a manobra) ficaria em terceiro lugar, o que já
era uma boa colocação, mas como falei, queria o
primeiro lugar, vou querer sempre o primeiro e deu
certo”, afirmou.

“Dispõe sobre o Ponto Facultativo e
Feriado Nacional, no âmbito da Administração Pública Municipal Direta
e Indireta do Poder Executivo, nos
dias que especifica, e dá outras providências.”
JOCTÃ JOSÉ DOS REIS, Prefeito Municipal de Colméia, Estado do Tocantins,
no uso de suas atribuições legais e constitucionais, pelo presente;
RESOLVE:
Art. 1º. Fica decretado Ponto Facultativo
no dia 14 de novembro de 2022; Feriado
Nacional o dia 15 de novembro de 2022 Proclamação da República.

Próxima temporada
A Fadinha prefere manter os pés no chão e fala do
futuro com maturidade.
“Não pensei ainda, mas eu quero continuar me
divertindo, evoluindo, crescendo, daqui a pouco vou
estar com 15 anos e minha mentalidade e maturidade
vai mudar também”, concluiu.

Art. 2º. Permanece funcionando as Repartições Públicas de Atendimentos essenciais e especiais das áreas da Saúde, Limpeza Pública e Conselho Tutelar.

Voaaaa, Fadinha! Aos 14 anos, Rayssa Leal
se tornou campeã mundial no Super Crown da Street Fonte:
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor no League de Skate (SLS) ao vencer neste domingo (6) https://razoesparaacreditar.com/rayssa-leal-campeaa última etapa do circuito, no Rio de Janeiro.
mundial-skate/
dia da sua publicação, revogando as dis-

posições em contrário.

Susto

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

A skatista teve uma tensão respiratória que causou
uma pontada de dor e a fez interromper sua segunGabinete do Prefeito Municipal de Col- da volta, causando enorme susto para quem assisméia-TO, aos 11 (onze) dias do mês de tia à competição na Arena Carioca 1 do Parque
Olímpico.
novembro de 2022.
Mas a vice-campeã olímpica conseguiu voltar para as
JOCTÃ JOSÉ DOS REIS
manobras de tentativa única – e vencer!
Prefeito Municipal
_______________________________________ “Eu não lembro. Talvez eu tenha respirado de mal
jeito, porque eu não lembro, só começou a doer
INFORMATIVO
muito, mas deu tudo certo”, afirmou.
AOS 14 ANOS, RAYSSA LEAL É CAMPEÃ
MUNDIAL DE SKATE STREET
Vitória dentro de casa
NO RIO DE JANEIRO
Rayssa comentou que vencer o título mundial em
A vitória coroa uma temporada perfeita. A maranhen- casa é a melhor sensação do mundo.
se já havia vencido as etapas de Jacksonville, Seattle
e Las Vegas, todas nos Estados Unidos.
“É a melhor sensação do mundo (competir no Brasil).
É uma torcida diferente de todas e estou feliz que
Com o troféu em mãos, a Fadinha agradeceu todo o aqui estava lotado. Desde pequena acompanho a
apoio que recebeu e disse que seu foco sempre é o Street League e hoje estou aqui sendo campeã
primeiro lugar.
mundial”, comemorou.

Diário Oficial Eletrônico
Joctã José dos Reis
Prefeito Municipal
Cristiane Divina Pereira Cardoso
Secretária Municipal de Administração,
Gestão e Planejamento (Dec. nº 68 de 28/06/2022)
Alessandra das Neves Rosa Fonseca
Secretária Municipal de Transparência
e Controle Interno (Dec. nº 69 de 28/06/2022)
Weliques Pereira Morais
Coordenador do Diário Oficial Eletrônico do
Município de Colmeia-TO (Dec. nº 55 de 18/09/2015)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
WELIQUES PEREIRA MORAIS:01713189194
77.725-000, Colmeia-TO
C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=00072437000130, OU prefeituramunicipaldecolmeia@gmail.com
=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=WELIQUES PEREIRA
Praça da Bíblia, S/N, Centro
(63) 3457-1843, www.colmeia.to.gov.br
MORAIS:01713189194
Eu atesto a precisão e a integridade deste documento
Coord. Diário Oficial Eletrônico de Colmeia-TO (Dec nº 55 de 18/09/2015)
2022.11.11 10:38:45-03'00'

WELIQUES PEREIRA
MORAIS:01713189194

