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Goomes. ms redes sociais. come tandem diriridos a Esta

Case Leri8lativa e aos membres da sittlacao.

SENHOR PRESIDENTE :
Requeiro a Mesa. na foma regimental com a aprovacao do Plenfirio, pars que seja

cousignndo mos anais desta Casa Legislativa Mirin Vote de Repndio aos ataques dirigidos
a vide, a honra. a dignidade e a 6tica do prefeito Andr6 Comes, nas redes sociais. como
tanb6m dirigidos a Esta Case Legislativa e aos membros da sjfua¢@o.

0   Poder   Legislativo   Boavistense   considera   inaceitivel   esse   tipo   de   conduta,
desrespeitando uma autoridade eleita pelo vote popular para rquesentar a comunidade local, E

principalmente, desrespeitando o fflho, o esposo, o pal, o ser humano e o cidadio Ande Gomes.
Lanentamos ainda, que nossa democracia e as instituip6es pemane9anl sob ataques de

pessoas que nao compreendem ainda que o respeito ao ser humano e a cidrdania 6 o exercicio a
ser feito de forma continua, comprovando o real compromisso com as leis vigentes e com as
instituic6es democrancas.

Salientanos mais uma vez que, a exemplo do que ocorre nas esferas federal e estadunl,

que  a  principal  fungao  do  Poder  Legislativo  Municipal  e  a  de  legislar,  ou  seja,  elaborar  e
aprovar as nomas que ndo roger a vida do il]uhiofpio,  aldr de fiscalizar sua apHca¢5o e as
demals   politicas   e   ap6es   desempenhadas   pelo   Execiitivo   Municipal.   Na   condi9ao   de
representante  do  povo,  o  verendor  manem  contato  pemanente  com  os  mais  diferentes
segmentos da sociedade, escutando e dando voz ds spas demandas e interesses, como tambin
agindo come mediador do dialogo entre cidrdaos e poder phblico.

Esta  Casa  Legislativa,   atraves  de  seus  membros  independentemente  de  sereni  da
situapao ou oposigao, jamals se furtardo de exeocer o sou papel constitucional, e a lnstituigao
Camara  Municipal   de  Boa  Vista  continuard  senpre  de  portas  abertas  para  os  cidadaos
boavistenses, trabalhando sempre com transparencia em suas atividades.

Por fin, mos soliderizamos inteiranente com o cidadao,  com o ser humano e com o

prefeito cadre Gomes.
Sala dan Sess6es da Camara Municipal de Boa Vista,

Casa "Dr. Ant@nio Pereim de Almeida",
€m 26 de janeiro de 2021.
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