
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ 

GABINETE DO PREFEITO 
DECRETO Nº 019/2022

 
Decreta luto oficial no âmbito do Município de
Guamaré/RN.

 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ, no uso de
suas atribuições legais que lhe confere o art. 45, inciso VIII, da
Lei Orgânica do Município:
 
CONSIDERANDO o falecimento da professora, servidora
pública e ex-secretária municipal de Educação, a senhora
JENICLEIDE DA SILVA BRASÃO;
 
CONSIDERANDO seus preciosos trabalhos prestados na área
da Educação deste município, com seu empenho, zelo e
dedicação à comunidade no cargo de Professora por mais de 23
anos, o consternamento geral da população, e o sentimento de
solidariedade, dor e saudade que emerge pela perda de uma
cidadã exemplar, respeitável e admirada por todos no seu
convívio profissional e pessoal;
 
CONSIDERANDO, finalmente, que é dever do Poder Público
de Guamaré/RN render justas homenagens àquela que com o
seu trabalho, seu exemplo e sua dedicação, contribuíram para o
desenvolvimento da coletividade do município;
 
DECRETA:
 
Art. 1º Luto Oficial, por dois dias, contados a partir desta data,
no Município de Guamaré/RN, em sinal de profundo pesar pelo
falecimento da Senhora Jenicleide da Silva Brasão, que, em
vida, prestou inestimáveis serviços ao Município, como cidadã
e no exercício do cargo de professora desta municipalidade.
 
Art. 2º Durante o período de luto oficial determinado por este
Decreto, a bandeira municipal ficará hasteada a meio mastro
em todos os órgãos públicos do município, ficando suspensas
as atividades escolares da Rede Municipal de Ensino no dia
12/09/2022.
 
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogando todas as disposições em contrário.
 
Sala das Sessões à sede da Prefeitura Municipal, Palácio Luiz
Virgílio de Brito, Guamaré/RN em, 11 de setembro de 2022.
 
ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA
Prefeito Municipal
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