
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ 09.070.400/0001-48

DECRETO N° 07/2021.

Decreta luto Oficial de 03 (três) dias no Município
de  Borborema,  em  virtude  do  falecimento  da
Senhora  Josefa  Matias  Coutinho,  conselheira  do
Orçamento Democrático Estadual.

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE  BORBOREMA,  ESTADO DA
PARAÍBA,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,  e  em  conformidade  com  o  que  dispõe  a  Lei
Orgânica do Município, 

CONSIDERANDO  o  falecimento  da  ex-servidora  do  Município  e  atualmente
Conselheira  do  Orçamento  Democrático  do  Estado  da  Paraíba,  a  Senhora  Josefa  Matias
Coutinho, ocorrido nesta data;

CONSIDERANDO  os  inestimáveis  serviços  prestados  à  Comunidade
Borboremense no decorrer de sua vida como Cidadã, nos cargos que ocupou, seu alto grau de
amizade com as pessoas dos mais diversos seguimentos da sociedade, e ultimamente a forma
brilhante  e aguerrida  com que  a  mesma lutava  por  melhorias  para  a  Região  do Brejo,  na
condição de Conselheira do Orçamento Democrático do Estado da Paraíba;

CONSIDERANDO  o  consternamento  geral  da  comunidade  borboremense  e  o
sentimento de solidariedade, doe e saudade que  emerge pela perda dessa ilustre cidadã, de
vida exemplar, de conduta íntegra e respeitável;

CONSIDERANDO, finalmente, que é dever do Poder Público Municipal, prestar
justas homenagens aqueles que com seu trabalho e dedicação, contribuíram para o bem-estar
da coletividade,

D E C R E T A :

Art.  1º –  Luto  Oficial,  por  03(três)  dias,  contados  a  partir  desta  data,  no
Município de Borborema, em sinal  de profundo pesar pelo falecimento da Senhora JOSEFA
MATIAS  COUTINHO,  que,  em vida,  prestou inestimáveis  serviços ao nosso Município,  como
cidadã, e exercendo diversos outros cargos públicos.

Art.  2º –  Durante o período de luto  oficial  determinado por  este  Decreto,  a
Bandeira  Municipal  ficará  hasteada  a  meio  mastro  em  Prédios  (onde  for  possível)  da
Administração Municipal.
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Art.  3º –  Este  Decreto  entra  em  vigor  na  presente  data,  com  publicação
simultânea  no  Jornal  do  Município,  devendo  ser  enviada  cópia  do  presente  ato  à  família
enlutada. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.  

Borborema, 1º de março de 2021.

GILENE CÂNDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO

Prefeita Constitucional
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