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Ata Nº 018/2020
“Ata da Sessão Ordinária realizada em 20 de Maio de 2020”
Aos vinte dias do mês de Maio do ano de Dois Mil e Vinte (20.05.2020) ás
dezoito horas e quarenta e cinco minutos (18:45), na Sede desta Câmara
Municipal de Bandeirantes do Tocantins, Estado do Tocantins, reuniram-se os
vereadores: Francisco Calacio dos Santos, Saulo Gonçalves Borges, Beks
Garcia Pimenta, Fagner Benvindo Barbosa, Adalto Nogueira Neves, Rita de
Cássia da Rocha Rodrigues, e Raimunda Araújo Lima, convocados em Sessão
Ordinária pelo Senhor Presidente desta Casa de Leis Advaldo Pereira de Souza,
que sob ás benção de Deus e em nome da Ordem Regimental fez abertura dos
trabalhos, passando a palavra a mim Secretária para leitura do texto Bíblico em
Salmos, Cap. 46 versículo 10 e 11, e em seguida para leitura da Ata anterior a
qual foi Aprovada por unanimidade. Em continuidade aos trabalhos o Senhor
Presidente colocou ao Soberano Plenário a seguinte Ordem do Dia: Primeiro
Expediente: Matérias do Executivo Municipal; Continua em apreciação o Projeto
de Lei N° 007/2020-“Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de Crédito
com o Banco do Brasil A.S e da outras providências”. No segundo Expediente,
não houve matérias do Legislativo Municipal. O Senhor Presidente solicitou ao
Vice-Presidente Francisco Calacio para dar continuidade aos trabalhos, pois ele
iria fazer uma indicação. Na qual solicita ao Senhor Prefeito José Mário Zambom
Teixeira, chefe do Executivo Municipal, que seja realizada a pintura dos meiosfios da nossa Cidade. Tendo em vistas que o aniversário de Bandeirantes será
na próxima semana, mas devido a Pandemia não será comemorado como nos
anos anteriores. Mas sugere que o Prefeito contrate pessoas de nossa cidade,
para executar esse serviço. Pois além d dar oportunidade para moradores da
nossa comunidade, mantém uma boa estética da cidade, contribuindo para o
embelezamento das ruas. Em seguida o Senhor Presidente Francisco Calacio,

colocou em discursão a Indicação, a qual foi aprovada por unanimidade.
Retornando novamente aos trabalhos, o Senhor Presidente Advaldo Pereira de
Souza Franqueou o uso da palavra ao plenário por cinco minutos, onde o
Vereador Fagner solicitou a presença do nosso Assessor Jurídico desta Casa de
Leis, tendo e vistas que o Projeto de Lei que se encontra em apreciação, será
votado nas próximas sessões, sendo assim será viável a presença Jurídico para
explanar sobre o Projeto. Em uso da Palavra o Presidente Advaldo, relatou que
presenciou aa Equipe de Saúde fazendo Borrifações na Cidade, na qual os
nomes deles seram bem visto, e como os vereadores são muito cobrado diante
da Comunidade, levando nome de que não fazem nada. Seria útil cobrar o
Prefeito a divulgação dos trabalhos dos vereadores, até porque todos os Projeto
que vem pra essa Casa de Leis precisa do Apoio dos Vereadores, então nada
mais Justo do que divulgar o nome dos vereadores desta Casa. Em uso da
palavra o vereador Adalto também relatou que é comum divulgar, os trabalhos
do Crass, da Saúde, Educação, entre outros, mas eles como vereadores onde
aparecem? Em seguida o vereador Fagner enfocou que é por esses
acontecimentos, que está cheio de funcionários que estão aproveitando da
oportunidade para fazer suas campanhas, como por exemplo: Doações de
Máscaras, sextas Básicas, entre outros, e com esse Jogo Político levam nome
de pré-candidatos, e os vereadores, mais uma vez nem se quer são vistos. Logo
após a Vereadora Rita de Cássia relatou, que o recurso das mascaras estão no
Projeto que eles aprovaram nas sessões do mês passado, na qual a mesma
disse que não tinha ação desenvolvida. Mencionou também que ela não faz
questão que seu nome apareça, até porque eles fazem questão ofuscar, mas
espera pelo menos o nome da Câmara aparecer, pois o que estão vendo é que
somente o nome do Prefeito e de suas Equipe, está aparecendo e a Câmara
está cada vez mais esquecida. Aproveitando o ensejo, a vereadora sugere que
em nome da Câmara, faça uma bela homenagem em comemoração ao
aniversário da Cidade, considerando, que além da Homenagem pelo povo
Bandeirantes. Logo após o Senhor Presidente relatou que muitas coisas que
estão acontecendo são pelo fato da Câmara não ser unida. Em uso da palavra
o vereador Beks ressaltou que a verdade é que há interesse próprio e que cada
um é tentando derrubar, o outro, ou seja é um grupo de interesse, e que se tem
uma coisa que aprendeu é nunca confiar no outro. Em seguida a vereadora Rita

de Cássia, ressaltou que discorda um pouco da fala do Vereador Beks, até
porque a vinda dela para esta Casa é consequência de um trabalho prestado ao
longo de muitos anos, e se tem algo que ela não se preocupa em momento
algum, são as futuras eleição, pois se caso precisa sair novamente como
candidato irá começar do zero, do mesmo jeito que começou da anterior, pois a
mesma não deixa de fazer algo para o outro, só por ele ser eleito do outro
vereador. Completando a fala da vereadora Rita, o Vereador Beks relata que
quando se refere ao interesse próprio não se relata ao próximo, pois o mesmo
também faz é ajudar de bom agrado, mas espera-se pelo menos o apoio. Em
fala também o vereador Saulo enfoca que não adianta somente falar e ficar de
braços cruzados, seria necessário levar o conhecimento do Prefeito e cada um
se expor, para chegar ao objetivo, almejado. Sem mais nada há tratar Senhor
Presidente encerrou-se os trabalhos lavrando-se a presente Ata que após lida
se aprovada será devidamente assinada.
Ressalva: Ainda em tempo a vereadora Raimunda Araujo Lima, concorda
com a fala do Presidente, e relata que a comunidade só sabe cobrar, sendo
assim se necessário a transferência dos trabalhos feitos para que o nome dos
vereadores venha sido mencionados. Sendo assim aprovada por unanimidade
Assinada Assim Aprovada.
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