
PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 00034/2018 

 

 

 

Outorga o Título Honorífico de Cidadã Paraisense à 

senhora CARMELINDA ALVES DE ALMEIDA e dá 

outras providências 

 

 

Faço saber que a Câmara Municipal  de Paraíso do Tocantins, no uso das 

suas atribuições legais, APROVA e Eu, Prefeito, SANCIONO  a presente Lei: 

 

Art. 1º Fica outorgado o Título Honorífico de Cidadã Paraisense à 

Senhora Carmelinda Alves de Almeida, em reconhecimento dos seus 

relevantes serviços prestados ao desenvolvimento humano de Paraíso através da 

educação. 

 

Parágrafo Único. A Senhora Carmelinda Alves de Almeida, é natural de 

Novo Brasil - GO, e, residente em Paraíso do Tocantins, desde 1976 onde 

exerceu a profissão de Professora como atividade  principal.  

 

Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a proceder a entrega do 

honraria à homenageada, juntamente com este Poder Legislativo, em data 

específica. 

 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

 

 

 

Gabinete do Vereador, 10 de setembro  de 2018. 

 

 

 

 

 

Prof. Deley Oliveira 

Presidente 

 

 

 

 



BREVE HISTÓRICO DE CARMELINA ALVES DE ALMEIDA 

 

 

 

Professora Carmelinda Alves de Almeida nasceu em 21 de agosto de 1963, em 

Novo Goiás, Município de Novo Brasil – GO., filha do primeiro casamento de  

João Alves e dona Albertina Silva Almeida, e passou a sua infância na cidade de 

Goiás Velho onde iniciou seus estudos no Colégio Santana. 

Após a separação dos pais, veio com o pai e a madrasta, a quem também chama 

de mãe até hoje, dona Sebastiana Adorno, para Paraíso do Tocantins. 

Estava com 13 anos e foi matriculada no Colégio São Geraldo. Onde se 

constituiu como aluna destaque em várias ocasiões. Quando cursava o primeiro 

ano do curso de Magistério, foi convidada a dar aulas no Instituto Presbiteriano 

Vale do Tocantins, onde permaneceu por 38 anos e 10 meses, até se aposentar 

em agosto de 2016. 

Quando seus pais voltaram para Goiás, ela tomou a corajosa decisão de ficar em 

Paraíso. 

Foi casada com Geraldo Pereira, na época proprietário do Cartório de Registro 

Civil, com quem teve o seu filho único, Eric de Almeida Pereira, hoje advogado 

com escritório nesta cidade de Paraíso. 

No Instituto Presbiteriano Vale do Tocantins, local onde passou toda a sua vida 

profissional, exerceu várias funções, mas sem dúvida a que marcou várias 

gerações que por lá passaram, foi a de professora de matemática. Função que 

exerceu com rara paixão, e que, devido a isto levou vários alunos a também 

seguirem a carreira de professores. 

Depois que se separou do primeiro marido, dedicou-se à criação do seu filho e 

paralelamente a isto, concluiu formação acadêmica, fazendo licenciatura em 

Matemática, pela UFT. 

Quase 20 anos depois da sua separação, casou-se novamente, desta vez com o 

Professor Messias Farid Sampaio que era viúvo. 

A Professora Carmelinda marcou a história desta cidade como uma das mestras 

mais longevas e também como provavelmente a professora que ficou mais 

tempo numa única instituição de ensino. 

Entre seus ex-alunos, contam-se além de muitos professores, médicos, 

engenheiros, advogados e até mesmo alguns Vereadores que exercem a atual 

legislatura.   

 

 


