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Rio do Antônio

Decretos

DECRETO N° 090/2022

Decreta Luto Oficial no Município de Rio do Antônio, Bahia.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DO ANTÔNIO, ESTADO DA BAHIA, no uso legal
de suas atribuições, e
CONSIDERANDO o falecimento do Sr. Carlos Guedes Dias, ocorrido no dia 10 de
setembro de 2022, o município perde além de um amado filho desta terra, um portador de humor
ímpar que cativava todos ao seu redor, ex-servidor público, compositor do Hino oficial do
Município de Rio do Antônio, que viveu grande parte de sua vida dedicando-se à Administração
Pública Municipal.

CONSIDERANDO os serviços realizados à comunidade no decorrer de sua trajetória,
sempre valorizando e trabalhando para promover a cidadania cultural em nosso município, bem
como se empenhando em inúmeros outros projetos com brilhantismo.

CONSIDERANDO que a Municipalidade se solidariza com seus familiares e amigos, e
presta homenagem póstuma ao Senhor Carlos Guedes Dias, por sua história de vida, luta e
perseverança que dignifica toda população de Rio do Antônio.
CONSIDERANDO o consternamento geral da comunidade e o sentimento de
solidariedade, dor e saudade.
DECRETA:

Art. 1°. Luto Oficial no Município de Rio do Antônio por 02 (dois) dias, contados a partir
desta data, pelo falecimento do Sr. Carlos Guedes Dias.
Art. 2°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Rio do Antônio, 11 de setembro de 2022.

GERSON DE SOUZA RIBEIRO
Prefeito Municipal
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