LIB ER

TAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES
QUA

SE

TA ME

RA

N

RUA ENGENHEIRO ÁLVARES MACIEL, 190, CENTRO, INCONFIDENTES, MG
CEP 37.576-000 - TELEFAX: (35) 3464 1000

DECRETO Nº 1.802 /2021, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2021

DECRETA LUTO OFICIAL NO MUNICÍPIO DE
INCONFIDENTES – MG EM VIRTUDE DO
FALECIMENTO DA SRA. LEYDE MORAES
GUIMARÃES.

ROSÂNGELA MARIA DANTAS, Prefeita do Município de Inconfidentes (MG), no
uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município,
CONSIDERANDO o falecimento de uma das mais ilustres filhas desta terra,
professora Leyde Moraes Guimarães, ocorrido na noite de quarta-feira (03/02/2021);
CONSIDERANDO o seu legado de amor, de dedicação e de trabalho à cultura e ao
patrimônio histórico de nossa cidade;
CONSIDERANDO o primoroso e detalhado trabalho de elaboração do livro
“Inconfidentes, a terra que viu nascer”, publicado em 2010 e a referência que esta obra se
tornou para pesquisadores da região;
CONSIDERANDO os ensinamentos de gentileza, de devotamento aos estudos e à
pesquisa e de entusiasmo à preservação da memória de Inconfidentes;
CONSIDERANDO as fortes ligações de afeto nutridas por Leyde Moraes
Guimarães à nossa terra no decorrer de seus quase 100 anos,
DECRETA:
Art. 1º Luto Oficial, por 03 (três) dias, contados a partir desta data, no Município de
Inconfidentes/MG, em sinal de profundo pesar pelo falecimento da Senhora LEYDE MORAES
GUIMARÃES, que, em vida, prestou inestimável dedicação à cultura de nossa cidade.
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.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES, ESTADO DO
MINAS GERAIS, 04 DE FEVEREIRO DE 2021.

Rosângela Maria Dantas
Prefeita Municipal

