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REQUERIMENTO DE VEREADOR

MOÇÃO DE SOLIDARIEDADE

 

Na noite do dia 14 de julho, a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul sofreu um grave
acidente, na ocasião, um incêndio de grandes proporções causou a destruição completa do prédio público.

Com solidariedade e respeito aos profissionais do serviço público que lá exerciam suas atividades laborais, emano esta
Moção aos Bombeiros do Estado do Rio Grande do Sul devido a luta para combater as chamas que assolaram o
imóvel público.

Segundo reportagem da Gaucha ZH o tenente Deroci de Almeida da Costa e o sargento Lúcio Ubirajara de Freitas
Munhós, enfrentaram a maior batalha para este combate tendo que realizar a entrada no prédio em chamas para
procurar pessoas possíveis vítimas. A estes profissionais que se arriscam em prol da segurança coletiva, nossa gratidão
eterna por poder estender a mão nos momentos mais difíceis.

Ao Corpo dos Bombeiros do Estado do Rio Grande do Sul nossa solidariedade, nosso agradecimento e nosso imenso
respeito. Há chamas que o heroísmo dos bombeiros não pode apagar. Nossa eterna gratidão a todos profissionais do
combate ao fogo.

"[...]

Aurifulvo clarão gigantesco
Labaredas flamejam no ar
Num incêndio horroroso e dantesco
A cidade parece queimar

Mas não temem da morte os Bombeiros
Quando ecoa d'alarme o sinal
Ordenando voarem ligeiros
A vencer o vulcão infernal

Missão dupla, o dever nos aponta
Vida alheia, riquezas salvar
E, na guerra punindo uma afronta
Com valor pela Pátria lutar [...] "



26/07/2021 SEI/CMPA - 0256474 - Requerimento de Vereador

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=278609&infra_sistema=10… 2/2

Documento assinado eletronicamente por Claudia Araújo, Vereador(a), em 19/07/2021, às 14:35,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº 2200-
2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de Porto Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0256474 e o código CRC 2EBD39DD.
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