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PORTARIA N° 24
De 14 de junho de 2021.

Dispõe sobre Luto Oficial.

JÚLIO EDUARDO MARQUES PEREIRA,
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
BATATAIS, Estado de São Paulo, usando das
atribuições que me são conferidas por Lei,-----------------

Considerando a perda irreparável que a cidade acaba de sofrer,
com o falecimento em 12/06/2021 do Ilustre Senhor Dagmar Martins de Moura;

Considerando que o saudoso extinto foi eleito Vereador Suplente
no dia 15 de novembro de 1968, pelo PMDB - Partido Movimento Democrático
Brasileiro, tendo assumido como Vereador em Exercício por diversas vezes
durante a Legislatura de 01/06/1969 a 01/01/1973;

Considerando que em 15 de novembro de 1982 foi eleito Vereador
para o mandato de 01/02/1983 a 31/01/1987, prorrogado até 31/12/1988, pelo
mesmo Partido;

Considerando que no período de 16/02/1983 a 01/02/1984 foi
eleito Membro da 1a Comissão, repetindo o feito nos períodos de 01/02/1984 a
01/02/1985,01/02/1985 a 01/02/1987 e 01/02/1987 a 31/12/1988;

Considerando que compôs a Mesa Diretora, ocupando o cargo de
1° Secretário, no biênio de 01/02/1987 a 31/12/1988;

Considerando que o mesmo foi membro da Comissão Especial
dedicada a debates relacionados com a Constituinte no Município, nomeado
através do Ato da Presidência nO07, de 24/06/1985;

Considerando sua participação em diversas Comissões Especiais
entre os anos de 1984 a 1986, contribuindo com discussões acerca de assuntos
relevantes para o Município;

Considerando que Dagmar Martins de Moura exerceu com
brilhantismo a profissão de jornalista, sendo um dos mais respeitados e
importantes profissionais do setor de comunicações de nossa comunidade, editor
e responsável pelo Semanário liA Tribuna de Batatais", jornal de grande respeito
e credibilidade em toda sua existência;
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Considerando que, dotado de elevada espiritualidade e
sensibilidade, Dagmar, com seus familiares, desenvolveram, principalmente no
Centro Espírita e Cozinha dos Pobres Apóstolo Paulo, um extraordinário trabalho
em prol da comunidade, especialmente aos mais necessitados, demonstrando
toda sua grandiosidade, semeando verdadeiro amor e carinho no coração de seu
semelhante;

Considerando que Dagmar teve também passagem marcante
como Servidor Público Municipal;

Considerando que o seu passamento constitui uma perda
irreparável, abrindo-se uma lacuna nos meios social e político de Batatais;

Considerando o carinho e o amor que o pranteado extinto sempre
dedicou a Batatais, demonstrando sua personalidade marcante e sua capacidade
para ajudar os mais necessitados;

Considerando o pai, o esposo, avô e amigo exemplar que foi
durante toda a sua vida terrena;

Considerando que Batatais cobre-se de luto com o infausto
passamento de tão ilustre cidadão;

Considerando o sentimento de profundo pesar desta Casa de Leis
pelo ocorrido;

Resolvo, pela presente Portaria, declarar Luto Oficial por 03 (três)
dias, hasteando-se em funeral o Pavilhão Nacional, no Edifício desta Câmara
Municipal, em sinal de profundo pesar pela perda ocorrida.

Registre-se e afixe-se.

Publicada no Saguão da atatais, na data supra.
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