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CÂMARA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE,
interpretando o sentimento da comunidade, pelos seus legítimos
representantes, faz inserir na ata de seus trabalhos de hoje, MOçÃO DE
PESAR, pelo falecimento de "Flávio Costa", ocorrido no dia (Ot/0612O211.
A Tv Jaguar e os meios de comunicação do Ceará estão de

luto... O jornalista Flávio Costa, fundador da Tv Jaguar, veio a falecer
vítima da covid-19.
Flávio Costa ao longo de mais de 13 anos, se consolidou como

uma voz forte, da Tv Jaguar em defesa de um jornalismo ético

e

profissional das grandes causas sociais de todos os municípios do Vale do

Jaguaribe. Destemido, Questionador, com as suas críticas, sempre
procurou defender o bem estar do nosso povo. Sem qualquer ligação
partidária, sua palavra firme e forte sempre falou mais alto em defesa de
todos os segmentos da sociedade.

O desaparecimento do jornalista Flávio Costa é uma lacuna
difícil de ser preenchida. A partir desse momento a Tv Jaguar, continuará
sendo administrada pela sua filha Rafaela Costa, para que esse meio de
comunicação de Limoeiro do Norte, possa perpetuar o nome de Flávío
Costa, uma das maiores expressões da imprensa do Ceará. Que Deus o
tenha ao seu lado.

Aos seus familiares, nosso fraternal abraço com votos de
pesar, desejamos que a paz e o consolo continuem reinando no meio de
todos, para que Flávio Costa, descanse em paz.
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Plenário da Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte/CE, em

02dejunho de202L.

.J

'1-zz.1d--.MARIA DE LOURDES FREIRE MAIA
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CARLOS FILGUEIRA
VEREADOR
VEREADORA

MARCONI GADELHA SANTOS ANDRADE
EVALDEMBERG VIANA CHAVES
VEREADOR

GUIMARÃES MALVEIRA
VEREADOR
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