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DECRETO MUNICIPAL N° 05, DE  10 DE JANEIRO DE 2022. 

 
O presente Decreto dispõe sobre o Luto oficial de 03 

(três) dias 10 a 12 de janeiro de 2022 e ponto 

facultativo no dia 10 de janeiro de 2022, no 

Município de Colares/PA, em virtude do falecimento 

do Sr. EMERSON SOUSA LAGO e Sra. 

MARGARIDA FERREIRA DE MENDONÇA. 

 
A Prefeita Municipal de Colares/PA, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica 

Municipal, e 

CONSIDERANDO o consternamento geral do Município de Colares/PA e o sentimento de 

solidariedade, dor e saudade que emerge pela perda dos ilustres cidadãos. 

 
CONSIDERANDO, que o Sr. EMERSON SOUSA LAGO, nasceu em 24/09/1990, pecuarista, 

natural de Pinheiro/MA, se encantou com as belezas do Município de Colares/PA e decidiu que aqui residiria 

com a sua família, onde prestou diversos serviços à população, homem de bem, sempre prestativo com o 

próximo, e em seu último trabalho pela população atuava como Secretário de Agricultura de Colares/PA.  

 
CONSIDERANDO, que a Sra. MARGARIDA FERREIRA DE MENDONÇA, nasceu em 

27/11/1927. Esposa do Ex-Prefeito José Soares da Gama (falecido). Foi professora de catecismo, professora de 

corte e costura, bordados e pintura, parteira, enfermeira, fundadora da Capela de São Sebastião e Santo Antônio. 

Além disso, teve a vida toda dedicada as obras sociais, uma mulher devota e de muita fé, conhecida como o 

melhor pastel de Colares/PA. Sua casa abrigou muitas pessoas. Uma mãe, esposa e avó dedicada, deixando um 

grande legado à todos. 

 
CONSIDERANDO, finalmente, que é dever do Poder Público de Colares/PA, render justas 

homenagens àqueles que contribuíram com o Município e sua população. 

 
DECRETA: 

Art. 1º. Fica decretado, Luto Oficial, de 03 (três) dias, sendo 10 a 12 de janeiro de 2022 e ponto 

facultativo no dia 10 de janeiro de 2022, com exceção dos serviços essenciais, em sinal de profundo 

pesar pelo falecimento do Sr. EMERSON SOUSA LAGO e Sra. MARGARIDA FERREIRA DE 

MENDONÇA, que, em vida, prestaram inestimáveis serviços ao Município de Colares/PA. 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na presente data, com publicação simultânea no órgão de imprensa 

oficial do município, devendo ser enviada cópia do presente ato à família enlutada. 
 

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

Colares/PA, 10 de janeiro de 2022. 

 
 

MARIA LUCIMAR BARATA 

PREFEITA MUNICIPAL DE COLARES 
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