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 DECRETO Nº 126/2021 –  14 DE MAIO DE 2021. 

Decreta LUTO OFICIAL, honras fúnebres 

no Município de Pacajá/PA, pelo período de 2 

(dois) dias, de 14/05/2021 à 15/05/2021, em 

virtude do falecimento JORGE AUGUSTO 

BELÉM MOREIRA, investigador e agente da 

segurança pública.  

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PACAJÁ, Estado do Pará, no uso de suas atribuições 

constitucionais e legais, e, com o que dispõe a Lei Orgânica do Município, 

     

CONSIDERANDO o falecimento do Senhor JORGE AUGUSTO BELÉM MOREIRA, neste dia 14 

do corrente mês;  

 

CONSIDERANDO os longos anos de vida pública em serviços prestados na segurança municipal de 

Pacajá, o investigador ao qual deixou seu legado com cordialidade e acima de tudo a aplicabilidade da lei. 

O consternamento geral da comunidade Pacajaense e o sentimento de solidariedade, dor e saudade que 

emerge pela perda de seu cidadão de bem; 

 

CONSIDERANDO o legado deixado aos familiares e amigos, e finalmente, que é dever do Poder Público 

Pacajaense render justas homenagens aquele que com o seu trabalho, seu exemplo e sua dedicação, 

contribuíram para o bem-estar da coletividade. 

 

DECRETA:  

 

Art. 1º. LUTO OFICIAL por 2 (dois) dias, contados a partir desta data, no Município de Pacajá, em 

sinal de profundo pesar pelo falecimento do Senhor JORGE AUGUSTO BELÉM MOREIRA, que em 

vida, prestou inestimável serviço como investigador e agente de segurança pública, onde contribuiu com 

a ordem do Município de Pacajá.   

 

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, bem como no mural da prefeitura e sua 

publicação nos órgãos de imprensa oficiais. 

 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Pacajá – Pará, aos 14 dias do mês de maio de 2021. 

 

 

ANDRÉ RIOS DE REZENDE 

Prefeito Municipal de Pacajá 
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