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DECRETO Nº. 021/2020, de 18 de maio de 2020. 

 

 

DECRETA PONTO FACULTATIVO O DIA 18 DE MAIO 

DE 2020, EM TODA CIRCUNSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO 

DE CONCEIÇÃO/PB, E LUTO OFICIAL POR TRÊS 

DIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, Estado da Paraíba, no uso das 

atribuições que lhe conferem o Artigo 54, da Lei Orgânica Municipal, e demais 

disposições aplicáveis e, ainda, 

Considerando que na noite deste domingo, 17 de maio de 2020, faleceu na cidade de 

João Pessoa/PB, o Senhor WILSON LEITE BRAGA; 

Considerando que o Senhor WILSON LEITE BRAGA, ilustre filho desta terra, 

nascido aos 18 de julho de 1931, filho de Francisco de Oliveira Braga e Francisca Leite 

Braga, exerceu cargos de Deputado Estadual, Deputado Federal, Governador da 

Paraíba, Vereador e Prefeito de João Pessoa. Wilson Braga, antes de entrar na carreira 

política, foi líder estudantil na década de 1950, com destaque para sua atuação como 

Presidente da Casa do Estudante em João Pessoa e representante da UNE na Paraíba; 

cursou Direito na Faculdade de Direito da Paraíba; foi casado com a ex-deputada Lúcia 

Braga, com quem tem teve 3 filhos, Marcelo, Patrícia e Marianna.  Wilson prestou 

relevantes serviços políticos e sociais em prol de nossa comunidade, cujo ato ímpar 

merece o reconhecimento dos Poderes Constituídos desta cidade; 

Considerando que a Municipalidade precisa prestar suas homenagens ao Senhor 

WILSON LEITE BRAGA, pelos relevantes serviços prestados à nossa comunidade 

através das suas ações. 
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DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica decretado, com profundo pesar, ponto facultativo no dia 

18 de maio de 2020, em toda circunscrição territorial do município de Conceição, e luto 

oficial por três dias, em virtude do falecimento do Sr. WILSON LEITE BRAGA, com 

termo inicial em 18 de maio de 2020. 

Parágrafo Único: Durante o período de Luto Oficial, a Bandeira 

Municipal deverá ser hasteada a meio-mastro. 

Art. 2° - A Secretaria de Administração será o órgão do Município, 

responsável pela divulgação deste Decreto e sua afixação no quadro de avisos da 

edilidade, comunicando imediatamente aos órgãos e instituições do Município e aos 

demais Poderes Constituídos. 

Art. 3° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

enviando-se cópia à família enlutada. 

Art. 4º - Ficam revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.  

Gabinete do Prefeito do Município de Conceição, Estado da Paraíba, em 

18 de maio de 2020. 

 


