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Decreto nº. 15, de 21 de fevereiro de 2023. 

 

 

“Dispõe sobre Luto Oficial, e dá outras 

providências”. 

 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BATAYPORÃ, ESTADO DE MATO 

GROSSO DO SUL, no uso e gozo de suas atribuições legais, decreta: 

 

CONSIDERANDO o falecimento do ex-vereador NELSI JOÃO PERLIN, 

ocorrido na data de hoje 21 de fevereiro de 2023; 

 

CONSIDERANDO que NELSI JOÃO PERLIN exerceu cargo de vereador 

neste município na 9ª. Legislatura (1997-2000), 10ª. Legislatura (2001-2004), e 13ª. 

Legislatura (2013-2016), atuando com compromisso e responsabilidade sua vida pública, 

cumprindo com sabedoria o mandato de vereador, deixando um legado de trabalho neste 

município, exemplo de pessoa do bem, honesta e batalhadora; 

 

CONSIDERANDO que o Sr. NELSI JOÃO PERLIN também construiu sua 

vida profissional atuando como um policial civil agregador, abnegado, amigo e parceiro, 

sempre colaborando de forma eficiente pela segurança pública da comunidade batayporaense; 

 

CONSIDERANDO que o passamento do Senhor NELSI JOÃO PERLIN 

deixa a família batayporaense enlutada, motivo de tristeza pela perda do cidadão honesto, 

íntegro e trabalhador por toda a sua existência; 

 

CONSIDERANDO por fim, que é dever do Poder Executivo render justas 

homenagens àqueles que com seu trabalho, seu exemplo e sua dedicação, contribuíram para o 

bem estar da coletividade; 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica decretado Luto Oficial no Município por 03 três dias, em 

homenagem póstuma ao falecimento do Sr. NELSI JOÃO PERLIN. 

 

Art. 2º - Durante três dias a Bandeira do Município permanecerá a meio 

mastro, em homenagem póstuma. 
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Art. 3º - Este decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

Batayporã-MS, 21 de fevereiro de 2023. 

 

Germino da Roz Silva 

Prefeito Municipal 

 

Publicado e afixado na forma da Lei. 

 

   

Gabriel Boffo da Rocha 

Secretário Municipal de Administração 

Finanças e Planejamento 


