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Ata da quarta reunião da CPI destinada a investigar no âmbito municipal a
atuação da empresa de saneamento básico, BRK ambiental, realizada em 12
de setembro de 2019, quinta-feira, na Câmara Municipal de Gurupi-TO.

Às onze horas e trinta minutos do dia doze de setembro de dois mil e
dezenove, na sala do plenarinho da Câmara Municipal, realizou-se a quarta
reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito da BRK ambiental. Estiveram
presentes os Vereadores Sargento Jenilson, Cláudio do Trevo e Ataíde, ausente
o Vereador César da Farmácia, presentes também os servidores Ana Flávia
Rocha Monteiro, Hennyson Aires Botelho, Sérgio Pereira de Assunção e
Uemerson de Oliveira Coelho. O Vereador Sargento Jenilson presidente da
Comissão abriu a reunião técnica de trabalhos, inicialmente deliberaram sobre as
reuniões junto ao Presidente do Tribunal de Justiça a serem realizadas na data de
19-09-2019 (quinta-feira), Assembleia Legislativa, Ministério Público Estadual
e Defensoria Pública Estadual, bem como outras autoridades e entidades na
cidade de Palmas-TO, ainda na sexta-feira visita a Câmara Municipal na cidade
de Paraíso-TO, ficando confirmadas as visitas pelos vereadores presentes;
passaram a analisar os documentos recebidos e expedidos, foi feita a exposição
dos ofícios enviados as partes envolvidas e os retornos dados por elas, bem
como da documentação recebida como anexo; em seguida o Presidente da
Comissão solicitou ao Servidor Sérgio que fosse protocolado oficio junto ao
PROCON, requerendo relatório sintético de reclamações referentes à BRK-
ambiental nos últimos 05 (cinco) anos, no âmbito de Gurupi-TO, informou ainda
o protocolo de oficio buscando parceira com a Conselho Federal de
Administração - GESAE em Brasília, ato seguinte solicitou a servidora Ana
Flávia que digitalizasse todos os documentos produzidos e recebidos por esta
Comissão até a presente data e de agora em diante, para fins de arquivo, bem
como para publicação no site da Câmara. Nada mais havendo a tratar e ninguém
mais querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente deu por encerrada a
reunião, do que para constar, eu, Ana Flávia Rocha Monteiro, servindo como
secretária, lavrei a pressente ata, que será assinada pelos Vereadores presentes à
reunião. ' '
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