
  
  
  

MOÇÃO DE RECONHECIMENTO 
  
Moção nº 0001/2019 
  
  

                                   Considerando a tragédia ocorrida na cidade de Brumadinho/MG, em 
razão do rompimento de uma barragem de resíduos de minérios, pertencente a mineradora Vale, 
causando um dos maiores desastres ambientais ocorridos no país e ceifando uma quantidade 
muito grande de vidas, principalmente trabalhadores da própria empresa. 
  

                                   Considerando que nesse cenário desolador, destacou-se o trabalho, a 
dedicação e o empenho do corpo de bombeiros de Minas Gerais, que contou com o apoio de 
corporações de outros Estados, numa busca diária e incessante por encontrar sobreviventes e 
resgatar corpos dos que pereceram. 
  

                                   Considerando que o trabalho mostrou-se extremamente difícil em 
razão da dimensão da tragédia, por conta do enorme volume de lama e demais 
resíduos despejados pelo rompimento da barragem. 
  

                                   Considerando que a imprensa nacional e mundial divulgou, e ainda 
vem divulgando quase diariamente informações e notícias destacando a atuação do corpo de 
bombeiros, mostrando o heroísmo desses profissionais diante de tamanho sofrimento, e 
demonstrando o quanto são imprescindíveis para sociedade.  

  
                                   Assim como vereadores, membros do Poder Legislativo deste 

município, apresentamos nos termos Regimentais, a presente MOÇÃO 
DE RECONHECIMENTO ao Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, estendendo este 
reconhecimento às demais corporações de outros Estados, que trabalharam e ainda trabalham de 
forma corajosa e brilhante no desastre de Brumadinho, dando-lhes reconhecimento desta 
deliberação.      
  

                                   Sala das Sessões ver. Antonio Castilho, 14 de Fevereiro de 2019  
  
VEREADORES: 
  
  
Paulo Roberto Silingardi - MDB                      Ailton José Bereta - PPS  
  
  
Bruno César Xavier de Carvalho - DEM         João Pedro Pereira - MDB 
  
  
Jósé Carlos Rossan - PSB                           José D. Claro da Silva - PODEMOS  
           
  
José Haroldo M. Lourenço - MDB                 Paulo Sérgio Zaniboni - PSB 
  
  
Roberto Carlos Perpétuo Perez - PROS 
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