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ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA N° 43
De 22 de setembro 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 22/09/2021 do Ilustre homem público e cidadão
batataense Senhor Dr. Rubens Dias de Moraes;
Considerando
que o saudoso extinto foi eleito Vereador no dia 15
de novembro de 1968, para o mandato de 01/02/1969 a 31/01/1973, pelo Partido
ARENA - Aliança Renovadora Nacional;
Considerando
que foi eleito 2° Secretário da Mesa Diretora da
Câmara Municipal para o período de 02/01/1970 a 01/02/1971 e Vice-Presidente
para o período de 01/02/1971 a 31/01/1973;
Considerando
que foi eleito membro da 1a Comissão Finanças,
Orçamento, Obras e Serviços Públicos, para o período 17/02/1969 a 16/02/1970,
sendo reeleito para os períodos 16/02/1970 a 31/01/1971 e 16/02/1972 a
31/01/1973;
Considerando

que exerceu a Presidência da Câmara no ano de 1972;

Considerando
que o mesmo foi eleito Prefeito Municipal para o
mandato de 1973 a 1976 pelo Partido ARENA - Aliança Renovadora Nacional;
Considerando
que, com seu olhar otimista e empreendedor, gerou
inúmeros empregos, através da empresa Jumil - Justino de Morais Irmãos S/A,
o qual era sócio proprietário e popularmente mais conhecido como "Rubinho da
Jumil";
Considerando
toda a sua vida terrena;

o pai, esposo, avô e amigo exemplar que foi durante

Considerando

sua inabalável fé em Deus e sua grande capacidade

humanística;

:;;H:
Praça Or. Washington

Luis. 01 - E-mail: camarabatatais@camarabatatais.sp.gov.brsite: www.camarabatatais.sp.gov.br

CEP 14.300-035

Fones:

- BATATAIS

6 3761-2514

([itmara 4ffi{uniripalba 1.[stitnria Wuristira bc~atatais
ESTADO DE SÃO PAULO

Considerando o seu espírito solidário e altruísta, sua capacidade
de trabalho e seu poder de iniciativa, engrandecendo toda a comunidade
batataense;
Considerando
que o seu passamento constitui uma perda
irreparável, abrindo-se uma enorme lacuna nos meios social e político de
Batatais e no agronegócio;
Considerando que, possuidor de grande carisma, Dr. Rubens Dias
de Moraes deixa saudades em todos aqueles que tiveram o privilégio de
conhecê-Io e presenciar seu trabalho exemplar;
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 que Batatais
passamento de tão ilustre cidadão;
Considerando

cobre-se

de luto com o infausto

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.

ARDO MAR U~-PBRE1rR
Presidente
Publicada no Saguão da Câm r

Praça Dr. Washington

Batatais, na data supra.
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