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Oficio nº 0087/2020                                                                Gurupi, 04 de junho de 2020. 
 
 
Ao Excelentíssimo Senhor 
Wendel Gomides 
Câmara Municipal de Gurupi 
Nesta. 
 
 
 
Assunto: Solicitação de retorno das atividades e transmissão ao vivo Sessões 
 
 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 
 
 

Após cumprimenta-lo cordialmente, diante da necessidade de plena 

representatividade e atendimento aos princípios legais e seguindo as considerações a 

seguir: 

CONSIDERANDO o disposto na Lei Orgânica deste município em seu artigo 10 

que: “Os Poderes Públicos do Município, de todas as naturezas, inclusive a 

administração direta, indireta ou fundacional de ambos os poderes, obedecerão aos 

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e também, ao contido 

nos incisos de I a XXI, do Artigo 37, da Constituição Federal; 

 CONSIDERANDO a importância da boa prática na gestão pública, manutenção e 

transparência dos atos públicos dessa Casa de Leis; 

 CONSIDERANDO que cada um tenha que fazer sua parte neste momento 

extremamente difícil que todos nós passamos, e enquanto Parlamentar acredita-se que 

o nosso papel seja amparar à população em todas as esferas: saúde, econômica, 

convício social, além de levar informações com credibilidade, bem como que, usando 

dos cuidados paliativos durante as sessões enquanto perdurar essa pandemia;  

 CONSIDERANDO que na gestão do Ex-presidente Vereador Cabo Carlos, fora 

criada e introduzida a TV CAMARA, onde eram transmitidas as sessões e os trabalhos 

realizados por essa Casa. Alegando insuficiência financeira por parte da Câmara 

Municipal Gurupi, foi desativada a mesma. Argumento esse que não pode persistir 

devido as grandes economias que essa Casa tem feito e ao saldo positivo em caixa, o 

que leva esse nobre vereador a pensar que temos sim recursos suficientes para 

investirmos em equipamentos onde possamos transmitir as sessões dessa Casa de Leis 

por webconferência ou pelas plataformas digitais ao vivo, ferramentas essas que não 

traria despesas e deixaria a Casa do povo mais próxima deles. 
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CONSIDERANDO que a transparência e publicidade dos atos legislativo através 

da TV Câmara possibilitava uma interação com a população, onde o povo presenciava 

em tempo real a atuação, tese e pensamentos de cada vereador. Com a informatização 

e acesso a internet, hoje poderíamos utilizar as plataformas gratuitas e de fácil acesso a 

toda população. 

DIANTE DO EXPOSTO REQUER, portanto, que sejam tomadas providências 

para que haja o imediato retorno das atividades de Plenário, bem como a 

transmissão ao vivo por webconferência, com o intento de levar a informação e 

difusão dos atos desta Casa com credibilidade, e ainda possibilite a participação direta 

do povo mesmo que em tempos de pandemia. 

 

Sem mais para o momento, aguardo o atendimento da solicitação ora pleiteada. 

 
 
 

SARGENTO JENILSON/ PRTB 
VEREADOR 2017-2020 
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