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DECRETO N° 48 /2017, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2017.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IRAUÇUBA, RAIMUNDO NONATO
SOUZA SILVA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art.
64, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Irauçuba:
CONSIDERANDO:
1. O falecimento da Professora Leonete Vasconcelos Mota na data
de ontem, 22 de Novembro de 2017;
2. Sua colaboração na produção de diversos trabalhos acadêmicos
sobre a história de IRAUÇUBA, transmitindo de forma oral ou
escrita informações de relevante valor;
3. A participação da mesma no plebiscito que decidiu sobre a
emancipação política de IRAUÇUBA servindo como mesária na
coleta de votação;
4. Que foi cidadã autora de uma linda canção que concorreu ao
concurso para criação do hino de IRAUÇUBA, ficando em 2 1
colocação, mas gravada na história cívica deste município;
5. Que muito colaborou na produção de números artísticos
apresentados em diversos momentos cívicos e culturais do
município;
6. Que foi servidora do antigo Departamento de Educação do
município desempenhando suas atividades de maneira
destacada pela sua desenvoltura e talento cultural;
7. Que exerceu por vários anos, funções de liderança de grupos na
maior Igreja evangélica do município, Assembleia de Deus Templo
presnte ato adminisCentral! sendo uma das pioneiras desta Igreja no município;
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9. Portanto, a incontestável contribuição da Professora Leonete
Vasconcelos Mota na produção cultura, bibliográfica, cívica,
religiosa e educacional na formação da Cidadania irauçubense;
Art l. O Prefeito Municipal de lrauçuba DECRETA:
Que este dia 23 de Novembro de 2017 será de luto oficial no âmbito da
municipalidade irauçubense.
Art 2°.
publicação.
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Este decreto entrará em vigor na data de sua

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Palácio Verde
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Irauçuba/Ce, 23 de Novembro de 2017.

RÇo Nonato
Prefeito Municipal
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