
Prefeitura Municipal

São Félix do Coribe-Ba
CNPJ: 16,430.951/0001-30

DECRETO N° 1139, DE 15 DE OUTUBRO DE 2018

"Declara luto oficial pelo falecimento do

Sr. Anderson Vieira da Silva".

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE, ESTADO DA BAHIA,
no uso das atribuições que lhe confere o artigo 75, da Lei Orgânica Municipal.

CONSIDERANDO o falecimento do cidadão deste Município e os preciosos

trabalhos dedicados à comunidade no decorrer de sua vida como cidadão;

CONSIDERANDO o consternamento geral da comunidade e o sentimento de

solidariedade, dor e saudade que emerge peia perda de um cidadão exemplar,

respeitável e de ilibado espírito público;

CONSIDERANDO, finalmente, que é dever do Poder Público render justas

homenagens àqueles que com o seu trabalho e sua dedicação, contribuíram

para o bem-estar da Coletividade e deixou como exemplo e modelo de

dignidade, a sua história de vida,

DECRETA:

Art. 1° - Fica estabelecido Luto Oficial no Município de São Félix do Coribe, por

02 (dois) dias contados desta data, peio falecimento do Sr. Anderson Vieira da

Siíva.

Art. 2° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Félix do Coribe, em 15 de outubro de

2018

JUTAI EUDES RIBEIRO FERREIRA
Prefeito Municipal

Tei.: (77) 3491-2921
Av. Luís Eduardo Magalhães, s/n - Centro - São Félix do Coribe - Ba
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