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Vereda

Decretos

DECRETO Nº 334/2022 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022.
“Decreta Luto Oficial em todo território municipal e dá
outras providências”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE VEREDA, Estado da Bahia, Senhor Manrick Gregório
Prates Teixeira, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Art. 66, da Lei
Orgânica Municipal; e
CONSIDERANDO o falecimento do Sr. RUI DANTAS GUIMARÃES em 24/10/2022;
CONSIDERANDO os inestimáveis trabalhos dedicados à comunidade veredense no
decorrer de sua vida como cidadão, produtor rural, incentivador da educação e cultura
neste município e o alto grau de amizade que o homenageado constituiu em vida com
pessoas de diversos segmentos da sociedade veredense e em toda região;
CONSIDERANDO o consternamento geral da comunidade veredense e o sentimento
de solidariedade, dor e saudade que emerge pela perda ilustre deste cidadão
exemplar, de conduta íntegra e de reputação ilibada;
CONSIDERANDO que é dever do Poder Público render justas homenagens àqueles
que com seu trabalho, seu exemplo e sua dedicação, contribuíram para o bem-estar
da coletividade.
DECRETA
Art. 1º - LUTO OFICIAL por 03 (três) dias, contados a partir desta data, em todo
território do município de Vereda/BA, em sinal de profundo pesar pelo falecimento do
Sr. RUI DANTAS GUIMARÃES, que em vida prestou inestimáveis serviços ao
desenvolvimento deste município.
Art. 2º - Durante o período de luto oficial determinado por este Decreto, a bandeira
municipal ficará hasteada a meio mastro em todos os órgãos do município.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, devendo ser enviada
cópia do presente ato à família enlutada.
Dê-se-ciência, Publique-se. Registre-se e Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito de Vereda, Estado da Bahia em 25 de outubro de 2022.
MANRICK GREGORIO PRATES TEIXEIRA
Prefeito Municipal
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Portarias

Município de Vereda | Estado da Bahia
Lei de Criação: lei 069/98

PORTARIA Nº 008/2022 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022.
“Dispõe sobre a suspensão das aulas e atividades
letivas nas Escolas Municipais de Vereda/BA em razão
de Luto Oficial na forma do Decreto nº 334/2022 e dá
outras providencias.”
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER DE VEREDA,
Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei, e
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 334 de 25 de outubro de 2022, que decretou Luto
Oficial por 03 (três) dias, em todo território do município de Vereda/BA em razão do falecimento
do Sr. RUI DANTAS GUIMARÃES em 24/10/2022;
RESOLVE:
Art. 1º - SUSPENDER as aulas e atividades letivas em todas as Escolas Municipais de
Vereda/BA, no dia 25 de outubro de 2022, em sinal de pesar pelo falecimento do Sr. RUI
DANTAS GUIMARÃES em 24/10/2022 e Luto Oficial constante no Decreto nº 334/2022.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as
disposições em contrário.
Gabinete do Secretário de Educação do Município de Vereda, Estado da Bahia em 25 de outubro
de 2022.

MAURI MARCOS QUEIROZ DE SOUZA
Secretário Municipal de Educação
Cultura e Lazer.
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