
MOÇÃO DE PESAR Nº 00005/2018 
 
 
Ao Excelentíssimo Senhor  
Prof. Deley Oliveira 
Presidente da Câmara Municipal 
Nesta 
 
Senhor Presidente,  
 

Os Vereadores que este subscrevem, vem respeitosamente requerer que, 
após ouvido o plenário, seja encaminhado mensagem de condolência aos familiares 
de Dalmo Araújo dos Santos (DALMO SAVAGÉ), em virtude do seu falecimento em 
18 de julho de 2018. 

O Médico Veterinário, Dalmo Araújo dos Santos (Dalmo Savagé), foi uma 
personalidade referencial desta cidade, pelo grande circulo de amizade; pelos 
relevantes serviços prestados como profissional veterinário; como empresário; como 
Agente Público; como prestador de serviços comunitários e como cidadão de bem, 
com que sempre se pautou ao longo da sua vida. 

Dalmo foi para Deus, mas deixa como legado aos seus filhos, esposa, mãe, 
irmãos e amigos, a sua marca de homem consciente, capaz de emitir a sua opinião 
de forma franca e clara; ativista, sempre se manifestando com interesse sobre os 
fatos mais relevantes;  engajado e idealista, abraçando a luta, articulando e agindo,  
sempre preocupado com a justiça social, o desenvolvimento humano e a dignidade 
das pessoas. 

Por isto, esta Câmara Municipal de Paraíso do Tocantins, através dos seus 
Vereadores, vem a público manifestar profundos sentimentos pela perda irreparável 
de um cidadão filho e ícone desta terra,  rogar a Deus que o acolha nos Jardins do 
Paraíso e que dê aos seus familiares e amigos a força, a fé e o discernimento 
necessários para entenderem o ciclo da vida e superarem  este momento tão 
adverso de profunda dor. 
 

Gabinete da Vereadora, 03 de agosto de 2018. 
 
 
Josefa Araújo  Prof. Deley Oliveira  Paulo Sérgio Diniz 
Vereadora - MDB  Presidente    Vereador – PSC 
 
João Camargo Ataíde Rodrigues     Gleidson Dedinho  JC 

Vereador – PV Vereador – PDT     Vereador – PTB  Vereador - MDB
  
Daniel Medeiros  Whisllan Maciel  Marcílio Pedreiro 
Vereador – PV  Vereador – PSDB  Vereador –MDB 
 
Walter Gontijo  Beto da Goiás  Adriano Moraes 

Vereador – MDB  Vereador – SD  Vereador - PPS 


