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DECRETO Nº 187 /202l, de 17 de Fevereiro de 2021.

Decreta Últo Oficial no Município de Cajari/ MA, em 
virtude do falecimento do Ilustre Senhor Carlos Alberto 
Costa Vi�as, que exercia o cargo de Secretário de 
Educação no Município de Cajari/ MA. 

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAJARI, ESTADO DO
MARANHÃO, MARIA FELIX RODRIGUES DOS SANTOS, no uso de suas
atribuições legais, conferidas pela Constituição Federal, Constituição do Estado do
Maranhão e pela Lei Orgânica Municipal;

CONSIDERANDO o falecimento do Senhor Carlos Alberto Costa Viegas, que
exercia o cargo de Secretário Municipal de Educação no Município de Cajari/MA,
ocorrido às 08:00 horas do dia 17 de fevereiro de 2021, na cidade de São Luís;

CONSIDERANDO o constemamento geral da comunidade Cajariense e o
sentimento de solidariedade, dor e saudade que emerge pela perda do Ilustre Carlos
Alberto Costa Viegas, cidadão de conduta exemplar e ilibado espirito público, e que
já prestou relevantes serviços para o setor de Educação em vários municípios do
Estado do Maranhão;

CONSIDERANDO que é dever do Poder Público Cajariense render justas e
merecidas homenagens àqueles que com o seu trabalho e dedicação, sempre
contribuíram para o crescimento da Educação no Município de Cajari/MA;

DECRETA:

Art. �º

-L_uto Oficial, por 03 (três) dias, contados a partir desta data (17.02.2021), noMurucipio de Cajari/MA, em sinal de profundo pesar pelo falecimento do SenhorCarlos Alberto Costa Viegas que •d . . , . . . , . , , em VI a, prestou 1nesttmave1s servtços aoMuruc1p10 de Ca1"ari/MA n , · 1 , · d 
Educação Municipal;

, o exerooo exemp ar do cargo de Secretano e

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 
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