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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

Moção de Pesar N°   06  /2019. 

A câmara Municipal de Paulo Afonso legítima representante do povo 
Paulo Afonsino, Interpretando o sentimento da comunidade que 
representa, faz inserir na ata de seus trabalhos, MOÇÃO DE 
PESAR, pelo o Falecimento dos DEZ Jogadores da Base do Flamengo 
na tragédia do incêndio no CT do ninho o Urubu , ocorrido no dia 08 
de Fevereiro do ano em curso. 

Srs. Familiares, diante do grande sofrimento pela perda dos entes 
queridos, lembramos que a fé na ressureição seja o amparo neste 
momento de tanta dor, sua ausências seja o amparo nestes momento 
de tanta dor, sua ausências deixam desolados seus familiares ,amigos e 
conhecidos. Está Câmara não poderia deixar de se associar aos seu 
pesar, rogando a Deus que traga conforto aos corações enlutados com a 
perda do entes queridos. 

"Em momentos tão dolorosos que ora vivem seus familiares sabemos 
que é difícil o recomeço ante a ausência física de quem muito 
estimamos. A sua memória, porém estará sempre viva nos corações dos 
amigos e familiares!" 
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se dê conhecimento desta MOÇÃO: 

A DIRETORIA GERAL DO FLAMENGO E EXTENSIVO 
AS FAMILIARES NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. 

Sala das Sessões, em 11 de Fevereiro de 2019. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

Moção de Pesar N°   09"  /2019. 

A câmara Municipal de Paulo Afonso legitima representante do povo 
Paulo Afonsino, Interpretando o sentimento da comunidade que 
representa, faz inserir na ata de seus trabalhos, MOÇÃO DE 
PESAR, por mais de 300 pessoas que morreram, na tragédia do 
rompimento da BARRAGEM NA MINA FEIJÃO EM BRUNIADINHO 
(MG) no dia 25 de Janeiro do ano em curso. 

Srs. Familiares, diante do grande sofrimento pela perda dos entes 
queridos, lembramos que a fé na ressureição seja o amparo neste 
momento de tanta 'dor, sua ausências seja o amparo nestes momento 
de tanta dor, sua ansências deixam desolados seus familiares ,amigos e 
conhecidos. Está Câmara não poderia deixar de se associar aos seu 
pesar, rogando a Dens que traga conforto aos corações enlutados com a 
perda do entes queridos. 

"Em momentos tão dolorosos que ora vivem seus familiares sabemos 
que é difícil o recomeço ante a ausência física de quem muito 
estimamos. A sua memória, porém estará sempre viva nos corações dos 
amigos e familiares!" 
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