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REQUERIMENTO Nº     375 -20     

 

 

O Vereador GILMAR DOS SANTOS PEREIRA que abaixo subscreve, requer a Mesa 

Diretora, depois de cumpridas as formalidades regimentais e ouvido o plenário, que 

sejaexpedida “MOÇÃO DE APLAUSOS”a João de Sá Araújo Trapiá Filho, em 

razão de sua trajetória dedicada a realização de projetos de incentivo a leitura 

desenvolvidos na cidade de Petrolina. 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

  

 João de Sá Araújo Trapiá Filho, nasci em Salgueiro-PE, em 1993, e escolheu 

nossa querida Petrolina para morar em 2007. É graduado em Letras-Português/ 

Inglês, Especialista em Metodologia do Ensino da Língua Portuguesa e aluno 

especial do Mestrado da UFPB. Atualmente, trabalha na Escola Professora Adelina 

Almeida e no Colégio Ester Martins, ambos situados em Petrolina.  

O seu objeto de pesquisa é a Escrita Criativa e o Letramento Literário no 

Ensino Fundamental II, com rodízios de livros e de textos que têm uma relação 

temática com o nível a turma.  

Em 2016, lançou o livro poético As palavras que não couberam em mim, pela 

Editora e Gráfica Franciscana. Em 2018, organizouO livro das fábulas, pela Editora 

Vecchio, que foi fruto das oficinas ministradas para os alunos que cursavam o sexto 

ano. Em 2019, organizou dois livros, Era uma vez e Eu te conto, ambos lançados 

também pela Editora Vecchio, e que foram, assim como O livro das fábulas, frutos do 

mesmo projeto de leitura. Em 2020, publicou uma poesia no livro Versos em 

Pandemia: retalhos de um tempo, pela Editora Vecchio. 
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Em decorrência da conclusão de seu curso, recebeu o reconhecimento pela 

Universidade de Pernambuco - campus Petrolina - de aluno laureado no ano de 

2019. 

Em novembro de 2019, João Trapiá e Cátia Cardoso, professora da escola 

Santo Antônio, na Ilha do Massangano, desenvolveram o encontro dos alunos dela 

com os meus, do Colégio Ester Martins, para que os discentes falassem sobre as 

suas experiências literárias às margens do São Francisco, momento que 

proporcionou a todos os envolvidos uma reflexão sobre a pluralidade de culturas que 

existem na nossa região. 

Diante de um cenário que assistimos a tantos ataques à Educação, encontra 

pessoas como João Trapiá, que dedica sua vida a levar para seus alunos e todos 

aqueles que o cercam o amor pelos livros e pela leitura nos traz alento e esperança 

em um futuro mais bonito para nossa cidade e para o Brasil.  

É fundamental reconhecer e defender que prática como as de João Trapiá 

sejam desenvolvidas em cada canto do país. 

E por meio desta Moção de aplausos deixamos os mais sinceros 

agradecimentos ao Senhor João de Sá Araújo Trapiá Filho, por todo o seu lindo 

trabalho desenvolvido com as crianças petrolinenses. 

 

Sala das Sessões, 05 de novembro de 2020. 

 

GILMAR SANTOS 

Vereador 


