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REQUERIMENTO N° 008/2005
Os Vereadores abaixo subscritos, com assento nesta Casa de Leis, depois de 

cumpridas as formalidades de praxe, REQUER, seja consignada “MOÇÃO DE PESAR” aos 
familiares do Senhor TÚLIO TURRA-Cinegrafista da ÍNTER TV, pelo seu falecimento ocorrido no 
dia 31 de Maio de 2005, na Estrada de Búzios.

JUSTIFICATIVA

Sabemos que as palavras se fomam insuficientes para confortar a dor da perda do 
ente querido e que, quase sempre nesta hora de angústia, um silencioso abraço de solidariedade
supre o que mil palavras não conseguem exprimir. *
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Foi com grande pesar que recebemos a noticia do falecimento do competente 
cinegrafista da INTER TV - TÚUO TURRA, que mercê do seu abalizado trabalho sempre valorizou 
nossa Cidade, registrando os pontos turísticos e suas belezas naturais. No dia-a-dia mostrou sua 
lealdade com todos os seus colegas e companheiros de trabalho. conquistando o carinho e apreço 
de todos que privaram da sua companhia.

: i
Como representantes do Povo Aldeense no Legislativo, nos solidarizamos com a 

família enlutada, rogando a DEUS que conforte seus coraçõés e lhes dêem forças para a 
continuação da jornada, na certeza que o Pai Supremo sempre nos ampara e que, em tempo algum 
ficaremos desamparados.

Sala das Sessões, 31 de março de 2005.
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