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ESTADO DE PERNAMBUCO 
MUNICÍPIO DE XEXÉU 

PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXEU 
DECRETO EXECUTIVO MUNICIPAL Nº 010/2021, DE 07 DE MARÇO DE

2021

 
“Dispõe sobre o LUTO OFICIAL de 03 (três)
dias em prol do falecimento do Ex-Presidente e
Vereador do município, o Sr. Jose Valdelício da
Silva Filho”.

 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE XEXÉU, Estado de
PERNAMBUCO, o Sr. THIAGO GONÇALVES DE LIMA, no
uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas através da
Lei Orgânica do Município,
 
CONSIDERANDO que o povo Xexeuense recebeu com
grande pesar a notícia do falecimento do Sr. JOSE
VALDELÍCIO DA SILVA FILHO (VEIO DE HELENA), Ex-
Presidente e Vereador deste município, ocorrido em 07 de
março do corrente ano, em decorrência da segunda onda de
contaminação da COVID-19;
 
CONSIDERANDO que o ilustríssimo vereador foi uma
liderança que teve um papel marcante na história política do
nosso Município como vereador por quatro mandatos,
Presidente da Câmara dos vereadores de Xexéu e filho da Ex-
Vereadora Helena Enfermeira”, tendo participado de muitas
conquistas e discussões de projetos importantes para os
municipes, deixando seu legado como homem público e as
melhores lembranças por seu carisma e simpatia extremamente
elevados.
 
CONSIDERANDO que é dever do Chefe do Poder Executivo
render dignas homenagens a este guerreiro que com seu
trabalho dedicado, exemplar e respeitável contribuiu
imensamente para o progresso da Nossa Cidade.
 
DECRETA:
 
Art. 1º - O LUTO OFICIAL pelo período de 03 (Três) dias, no
município de Xexéu e em todas as repartições públicas da
Administração Direta e Indireta, como homenagem póstuma
em memória do falecimento do Ex-Presidente e Vereador JOSE
VALDELICIO DA SILVA FILHO;
 
Art. 2º - Sensibilizado com o lamentável acontecimento, o
Prefeito do Município, o Sr. THIAGO GONÇALVES DE
LIMA em nome do povo Xexeuense, vem, de forma pública
externar as suas mais expressivas condolências aos familiares,
rogando a Deus que em sua infinita Bondade abençoe e
Ilumine a todos.
 
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.
 
Gabinete do Prefeito, Xexéu – PE, 07 de março de 2021.
 
THIAGO GONÇALVES DE LIMA
Prefeito
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