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DECRETO N° 45/2021 

DISPÕE SOBRE A DECRETAÇÃO DE LUTO 
OFICIAL DE 07 (SETE) DIAS PELO 
FALECIMENTO DO SENHOR CLAUDECI 
ARAÚJO REIS, VEREADOR MUNICIPAL. 

 O PREFEITO DE COROATÁ-MA, 
no uso de suas atribuições legais, previstas na 
Constituição Federal e na Lei Orgânica Municipal; 

 Considerando o falecimento do honroso 
Claudeci Araújo Reis, vereador deste município; 

Considerando os trabalhos dedicados à 
sociedade coroataense no decorrer de sua vida como 
cidadão e vereador, eleito para exercer pela primeira 
vez o cargo de Vereador no ano de 2016, exerceu a 
legislatura de 2017 a 2020, sendo reeleito para a 
legislatura subsequente; 

Considerando o consternamento geral da 
sociedade coroataense e o sentimento de 
solidariedade, dor e saudade que emerge pela perda 
desse cidadão exemplar, respeitável líder político e 
ilibado espírito público; 

 Considerando ainda a relevância dos 
serviços prestados, contribuição para a coletividade e 
o legado para o desenvolvimento do Município de 
Coroatá, onde será lembrado como grande homem, 
que deixa como exemplo, modelo de dignidade e  

 

história de vida, calcada em muito trabalho, força e 
determinação na conquista de seus objetivos. 

Considerando que é dever do Poder 
Público coroataense render justas homenagens 
aqueles que com seu trabalho, seu exemplo e sua 
dedicação, contribuíram para o bem-estar da 
coletividade, 

DECRETA:  

Art. 1° - Luto oficial por 07 (sete) dias no Município 
de Coroatá-MA a partir do dia 22 de maio de 2021, 
pelo falecimento do senhor Claudeci Araújo Reis, que 
em vida prestou inestimáveis serviços a esta 
municipalidade, tendo exercido o cargo de vereador. 

Parágrafo Único -  Durante o período citado no 
caput do artigo, as bandeiras deverão ser hasteadas a 
meio-mastro, como homenagem a este cidadão, que 
sempre honrou o município de Coroatá-MA com o 
seu trabalho e a sua dedicação. 

Art. 2º -  Este decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em 
contrário. 

Publique-se. 

Gabinete do Excelentíssimo Senhor Prefeito 
Municipal, aos vinte e dois dias do mês de maio do 
ano de dois mil e vinte e um. 

 

 

 

 

 


