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Decreto Legislativo Nº 001/2021, de 22 de março de 2021. 
“Decreta Luto Oficial por três (3) dias, 
em virtude do falecimento do 
vereador Luiz Antônio da Rocha”. 

 O Sr. Jerry Faleiros dos Santos, Presidente da Câmara Municipal de 
Nova Aurora, Estado de Goiás, no uso das atribuições que lhe confere o Regimento 
Interno da Câmara Municipal de Vereadores: 

 CONSIDERANDO o falecimento do vereador deste município, o Sr. 
Luiz Antônio da Rocha, MDB; 

 CONSIDERANDO que exercia cargo de vereador neste Município 
desde 1º de janeiro de 2021, para Legislatura 2021/2024; 

 CONSIDERANDO os preciosos trabalhos dedicados à comunidade 
nova aurorense no decorrer de sua vida como cidadão e ultimamente como 
vereador; 

 CONSIDERANDO ainda, que é dever deste Poder Legislativo render 
justas homenagens aqueles que com o seu trabalho, seu exemplo e sua dedicação, 
contribuíram para o bem estar da coletividade; 

 CONSIDERANDO que o Legislativo Municipal deverá prestar sua 
homenagem ao vereador, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à 
esta comunidade; 

 DECRETA 

 Art. 1º - LUTO OFICIAL no Poder Legislativo de Nova Aurora, Goiás, 
por três (3) dias, contados desta data, pelo falecimento do Senhor Luiz Antônio da 
Rocha, pelos inestimáveis serviços prestados à comunidade nova aurorense, que 
estava em exercício do cargo de vereador desde 1º de janeiro de 2021, para 
Legislatura 2021/2024. 

 Art. 2º - Fica decretado recesso legislativo, no dia 23 de março de 2021, 
pelos motivos expostos no artigo 1º deste Decreto. 

 Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Poder Legislativo de Nova Aurora, Goiás, 22 de março de 2021. 

 
Jerry Faleiros dos Santos 

Presidente da Câmara 


