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RESOLUÇÃO Nº 364/2021                   -                   DE 14 DE SETEMBRO DE 2021 

Institui a Missão, Visão e Valores da 
Câmara Municipal de Araguaína. 

O PLENÁRIO da CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, Estado do 

Tocantins, no uso das suas atribuições legais e constitucionais, nos termos do Art. 44 

da Lei Orgânica Municipal c/c Art. 32, inciso III, do Regimento Interno, faz saber que 

a Câmara Municipal de Araguaína, APROVA e eu, PRESIDENTE DA MESA 

DIRETORA, PROMULGO a seguinte Resolução: 

Art. 1º Fica instituída a Missão, Visão e Valores da Câmara Municipal de 

Araguaína, como sendo: 

 

“MISSÃO: Impender fielmente sua função de Poder Constituído de forma 

institucional, legislativa, fiscalizadora, julgadora, administrativa e integrativa, 

nos termos de seu Regimento Interno, da Lei Orgânica do Município, das leis 

vigentes no país e no Estado, na Constituição Estadual e Constituição 

Federal, com a exigência de cumprimento dos princípios aplicáveis à 

Administração Pública e seus gestores, representando, com excelência, o 

povo araguainense em todos os seus anseios, incentivando a participação 

popular na construção e controle das ações sociais, políticas, culturais e 

econômicas, consolidando um modelo democrático no âmbito do Município. 

 

VISÃO: Ser referência na produção legislativa, na fiscalização e gestão no 

âmbito local, estadual e nacional, na representação legítima do povo, se 

tornando modelo de excelência na gestão política, administrativa e de 

pessoal, com atitude moderna, transparente e com ampla participação dos 

cidadãos e cidadãs, buscando sua consolidação como centro de debates dos 

temas de interesse local. 

 

VALORES: A defesa do Estado Democrático de Direito; o comprometimento 

com os fundamentos da República Federativa do Brasil; a confiança e 

credibilidade do Poder Legislativo enquanto Poder independente e harmônico; 

o respeito à diversidade social e cultural; o fiel cumprimento dos princípios 

constitucionais aplicados à Administração Pública, em especial, o respeito 

inegável e incansável da legalidade; a busca pela excelência no trato com a 
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coisa pública; a ética e responsabilidade como norteadores da conduta de 

seus membros e servidores; e o espírito de equipe.” 

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação oficial. 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Araguaína, estado do Tocantins, 
aos 13 dias do mês de setembro de 2021. 

 

 

 

GIDEON DA SILVA SOARES 
Presidente da Câmara Municipal de Araguaína-TO 

 
  
 

 
 
 
 

 


