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DECRETO NO 25, DE 10 JUNHO DE 2022.

Decreta  luto  oficial  no  Municlpio  de  Francisc6polis

em    virtude    do    falecimento    do    Senhor   JOSE
MACEDO        LIMA,        inestim5vel        cidadao        de

Francisc6polis,  esposo  da  ex-vereadora  municipal
Sra.  Vilma  Alves  Lima.

0  PREFEITO  DO  MUNIcfpIO  DE  FRANCSC6POLIS,  no  uso  de  suas  atribui¢6es  legais
conferidas  pelo art.   98, VIII, da  Lei  Organica  do Munici'pio de  Francisc6polis-MG,

CONSIDERANDO  o  falecimento  do  Senhor  JOSE   MACEDO   LIMA,   ocorrido  nesta
data  (conhecido  como  "Z6  Moreno",  esposo  da  ex-vereadora  Vilma  Alves  Lima,  conhecida
como "Vilma do Z6 Moreno'', ambos deste municipio);

CONSIDERANDO     os     inestimaveis     trabalhos     dedicados     a     comunidade     de
Francisc6polis   no  decorrer  de   sua   vida   como  cidad5o  e   a   alto   grau   de   amizade   que  o
homenageado constituiu em vida com  pessoas dos mais diversos segmentos da  sociedade de
Francisc6polis e em toda a  regiao;

CONSIDERANDO  o  consternamento  geral  da  comunidade  fransciscopolitana  e  o
sentimento  de  solidariedade,  dor  e  saudade  que  emerge  pela  perda  deste  ilustre  cidadao
exemplar, de conduta  integra, respeifavel  lider politico e de ilibado espirito pdblico;

CONSIDERANDO,   finalmente,   que   e   clever   do   Poder   Pdblico   do   Municipio   de
Francisc6polis render justas homenagens aqueles que com o seu trabalho, seu exemplo e sua
dedicacao, contribuiram  para o bern-estar da coletividade,

DECRETA:

Art.  1°.  Luto Oficial,  por ties dias,  contados a  partida  desta  data,  no  Municfpio de
Francisc6polis,  em  sinal  de  profundo  pesar  pelo falecimento  do  Senhor JOSE  MACEDO  LIMA,
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que,  em  vida,  prestou  inestimaveis  servicos  a  popula€ao  de  Francisc6polis,  como  cidadao  e
consciencia  politica  que tinha.

Art.   20.   Durante   o   perfodo   de   luto   oficial   determinado   por  este   Decreto,   a
bandeira municipal ficara hasteada a  meio mastro em todos os 6rgaos pdblicos do municipio.

Art. 30.  Este  Decreto entrara em vigor na data de sua  publica¢ao, com  publicasao
simultanea  no 6rgao de imprensa oficial do municfpio, devendo ser enviada c6pia do presente
ato a familia enlutada.

Francisc6polis,
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