ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MUNICÍPIO DE MACUCO
GABINETE DO PREFEITO
“MACUCO – CAPITAL ESTADUAL DO LEITE”
DECRETO Nº 1056/19
“DISPÕE SOBRE LUTO OFICIAL PELA MORTE
DA ILUSTRE MACUQUENSE EDILMA ANTUNES
VIEIRA”
O PREFEITO MUNICIPAL DE MACUCO, no uso
das atribuições legais, conferidas por Lei, e
Considerando o falecimento da ilustre cidadã EDILMA ANTUNES VIEIRA;
Considerando os sentimentos de consternação e solidariedade que caracteriza a
alma da população de Macuco neste delicado momento.
Considerando sua brilhante atuação como educadora em ciências exatas no antigo
Ginásio de Macuco - atualmente denominado Colégio Estadual José Carlos Boaretto,
entregando-se com muito amor e dedicação à nobre tarefa de ensinar, cumprindo honrosamente
suas atribuições docentes, contribuindo para o desenvolvimento intelectual do nosso povo;
Considerando sua notória trajetória de vida, seu exemplo como esposa de Pastor,
mãe, avó, bisavó, que por décadas foi professora de Escola Bíblica Dominical, organista e
regente do coral da centenária Igreja Batista em nossa querida Macuco, mulher educada,
amável, de voz mansa, de atitudes cautelosas, firmes, motivadora de líderes, conselheira,
companheira, de comportamento irrepreensível;
Considerando sua contribuição e importância para formação do cidadão, tanto no
âmbito do Ensino Escolar, assim como também acerca dos princípios de Cristo Jesus, tendo
oferecido, a crianças, jovens e adultos de nossa amada terra a distribuição de conselhos de
amor e de paz;
Considerando a importância de se homenagear àqueles que em vida contribuíram
de alguma forma para o crescimento de nossa amada terra;
Considerando que além de mostrar-se sólido baluarte da moral e da ética, em muito
contribuiu com seu pensamento e ações para o engrandecimento de nosso Município, com
profícua atuação.
DECRETA:
Art. 1º - O Município permanecerá em Luto Oficial por um período de 03(três) dias
contados a partir desta data, devendo a bandeira do Município ser hasteada a meio mastro, na
sede do Paço Municipal.
Art. 2 - Os setores administrativos e produtivos do Município desenvolverão seus
trabalhos obedecendo às condições que caracterizam o período de Luto Oficial.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas
as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, em 30 de agosto de 2019.
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