
ESTADO D0 TOCANTINS
pREFEITURAMAEN#2]J2£7232ESA:QY

DECRETO N° 045/2021, DE 9 DE NOVEMBR0 DE

0 PREFEIT0 MUNICIPAL DE SA0 VALERIO-TO, no us5

saovai€rio

Municipio de Sao

suas atribuic6es  legais que  lhe
confere a Lei Orginica do Municipio;

CONSIDERAND0 o falecimento do ex-Governador de Goifs, Iris Rezende Machado, neste dia 9
de novembro do fluente ano, depois de mais de tres meses de uma ardua e corajosa luta pela vida;

CONSIDERAND0 que 6 clever do Poder Pdblico, render justas homenagens aqueles que, com o seu
trabalho,   sua  honestidade,   seu   exemplo   e   sua   dedicacao,   contribuiram,   para   o   bern  estar   da
coletividade. Que nesse sentido, o ora homenageado dedicou e homou grande parte de sua existencia a
administrapao publica, o que lhe mereceu a admiragao, o respeito e a gratidao de milh6es de goianos e
brasileiros, tendo em vista sua atuagao politica durante mais de 6 d5cadas;

CONSIDERAND0 que com o falecimento de Iris Rezende, o Brasil perde urn de seus mais notaveis
lideres  politicos;  com  dedicagao  ao  pals  nos  postos  de  Ministro  da  Agricultura  e  da  Justica  em
diferentes   6pocas;   com   dedicagao   ao   Estado   de   Goias,   como   Senador   da  Repdblica   e   como
Govemador por dois mandatos;  e,  com dedicagao a Goiinia, como Vereador mais jovem e, tamb5m
como Prefeito, eleito por quatro vezes;

CONSIDERAND0 que em seu primeiro mandato como Govemador, entre os anos de 1983 e 1986, o
Estado de Goias ainda abrangia toda a extensao territorial do hoje Estado do Tocantins, motivo pelo
qual encontran-se grandes obras empreendidas por Iris Rezende, nesta regiao;

CONSIDERAND0 sua trajet6ria brilhante ancorada por urn apurado senso democratico, patriotismo,
paixao e respeito por todos durante os cargos que ocupou, onde se destacou por ser urn politico que
abragou o povo,  que conheceu suas  dores  e  se dedicou a garantir a dignidade de todos  a que teve a
honra de govemar;

CONSIDERANDO   ainda   que   suas   hist6rias,   carregadas   de   muito   orgulho,   com  justa  razao,
continuarao  em nossas mem6rias;  que  seu legado  inspirou e  seguira inspirando  a tantos,  bern como
testemunhara a imortalidade deste grande lider popular;

DECRETA:

Art.  1°. i declarado LUTO OFICIAL, no ambito do Municipio de Sao Valerio, por 3  (tres) dias, a
partir desta data,  em sinal  de pesar pelo  falecimento  do  ex-Governador do  Hstado  de  Goifs,  Iris
Rezende Machado.

Art. 2°. Este decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposig6es em contrino.
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