
ESTADO DO TOCANTINS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACEMA 
GABINETE DO PREFEITO 

 
 

 

Paço Municipal, Praça Gentil Veras, nº 380, Centro, Araguacema – TO - CEP: 77.690-000 
www.araguacema.to.gov.br – (63) 3472-1315 – prefeitura.araguacema@hotmail.com 

DECRETO Nº. 119/2021, DE 17 DE MAIO DE 2021. 

 

“Decreta LUTO OFICIAL de 03 (três) dias pelo 

falecimento do senhor JOÃO BATISTA CUNHA”. 

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE ARAGUACEMA, Estado do Tocantins, o 

Sr. MARCUS VINICIUS MORAES MARTINS, no uso das atribuições legais que lhe são 

conferidas, na Lei Orgânica do Município e demais legislação vigente; 

CONSIDERANDO que o município de Araguacema-TO recebeu, em 17 de maio 

de 2021, com profundo pesar a notícia do falecimento do Senhor JOÃO BATISTA CUNHA, 

empresário local, o qual em vida fez-se cidadão de bons, louváveis e imensuráveis exemplos 

aos munícipes desta comunidade; 

CONSIDERANDO o inestimável respeito à família enlutada, a qual tem intensa 

participação na vida pública municipal, como servidores públicos e comerciantes; 

CONSIDERANDO o consternamento geral da comunidade araguacemense e o 

sentimento de solidariedade, dor e saudade que emerge pela perda deste ilustre cidadão, de 

conduta íntegra, respeitável e de ilibado espírito público; 

CONSIDERANDO, finalmente, que é dever do Poder Público araguacemense 

render justas homenagens àqueles que com o seu trabalho, seu exemplo e sua dedicação, 

contribuíram para o bem-estar da coletividade; 

DECRETA: 

Art. 1º Luto Oficial, por três dias, contados a partir desta data, no Município de 

Araguacema, em sinal de profundo pesar pelo falecimento do Senhor JOÃO BATISTA 

CUNHA, que, em vida, prestou inestimáveis serviços aos municípes de Araguacema. 

Art. 2º Durante o período de luto oficial determinado por este Decreto, a bandeira 

municipal ficará hasteada à meio mastro em todos os órgãos públicos do município. 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na presente data, com publicação simultânea 

no órgão de imprensa oficial do município, devendo ser enviada cópia do presente ato à 

família enlutada. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
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