ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 06.759.104/0001-60
DECRETO nº 020/2018
DISPÕE SOBRE LUTO OFICIAL NO MUNICÍPIO
DE MONTES ALTOS/MA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MONTES ALTOS-MA, no uso de suas atribuições
legais, prevista na Lei Orgânica Municipal;
CONSIDERANDO o falecimento do Senhor Aldefran Barbosa Azevedo, ex-vereador do
Município de Montes Altos, ocorrido em 29 de outubro de 2018, na cidade de Imperatriz-MA;
CONSIDERANDO que foi vereador por dois mandatos, de 2009 a 2012 e presidiu a
Câmara Municipal de 2013 a 2016, sendo um dos políticos mais influentes da sua época;
CONSIDERANDO que o Senhor Aldefran Barbosa Azevedo, pessoa estimada pelos
munícipes, deixou seu nome ligado às causas públicas deste Município, contribuiu para o
crescimento e desenvolvimento de Montes Altos, como político e professor, presta a
homenagem póstuma ao tão ilustre cidadão que nesta data nos deixa;
CONSIDERANDO em fim, que é dever desta Municipalidade prestar suas homenagens à
família enlutada, expressando o sentimento de perda.
DECRETA:
Art. 1º Fica decretado LUTO OFICIAL no Município de Montes Altos, por 03 (três) dias
contados desta data, pelo falecimento do Senhor ALDEFRAN BARBOSA AZEVEDO.
Artº. 2º Fica decretado ponto facultativo na data do dia (30/10/2018), no período matutino
nas repartições públicas municipais, assegurando o funcionamento dos serviços essenciais à
população, a saber: Saúde (atendimento de emergência), Limpeza Pública e Programas Sociais;
Art. 3.º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Montes Altos – MA., 29 de outubro de 2018.
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