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DECRETO Nº 1655/2022 
de 14 de fevereiro de 2.022 

 

“Declara ponto facultativo em razão de falecimento do Sr. Antônio Sebastião de Souza”. 
 
 

THAIS CRISTINA COSTA MOREIRA, Prefeita do 
Município de Nova Canaã Paulista, Estado de 
São Paulo, no uso de suas legais atribuições, 
etc.; 

 

 

  CONSIDERANDO o falecimento senhor Antônio Sebastião de Souza, 

ocorrido nesta data;    

 

CONSIDERANDO os inestimáveis trabalhos dedicados à comunidade 

no decorrer de sua vida como cidadão, bem como os serviços prestados como servidor 
público municipal, e ainda, o alto grau de amizade que o homenageado constituiu em 
vida com pessoas dos mais diversos segmentos da sociedade novacanaense e em toda a 
região;     

 

CONSIDERANDO o consternamento geral da comunidade 

novacanaense e o sentimento de solidariedade, dor e saudade que emerge pela perda 
deste ilustre cidadão exemplar e de conduta íntegra;    

 

DECRETA: 

 

 

  Art. 1º.  Fica declarado ponto facultativo no serviço público municipal, a 
partir das 13h do dia 14 de fevereiro de 2022, em razão do falecimento do Sr. Antônio 
Sebastião de Souza. 
 

Art. 2º. O disposto neste decreto não se aplica aos setores em que, por sua 

natureza houver necessidade de prestação dos serviços considerados essenciais. 

  
Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 
 

Prefeitura Municipal de Nova Canaã Paulista, 
14 de fevereiro de 2.022 
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THAIS CRISTINA COSTA MOREIRA 
PREFEITA MUNICIPAL 

 
Registrado no livro próprio, publicado por afixação no lugar de costume e na imprensa 
local. 
 

CLÁUDIA VALÉRIA PEREIRA 
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA 

mailto:prefeitura@novacanaapaulista.sp.gov.br

	THAIS CRISTINA COSTA MOREIRA
	PREFEITA MUNICIPAL
	CLÁUDIA VALÉRIA PEREIRA
	SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA



