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Memorando  Gab.  Presidente n° 003/2022 

Araguaina/TO, 01 de abril de 2022. 

A Sua Senhoria, a Senhora: 
Marcianna da Silva Araújb Carvalho 
Superintendente da Câmara Municipal de Araguaina - TO. 
NESTA 

Assunto: Demandas para abertura de Procedimento Administrativo. 

Prezada, 

Após cumprimentá-la cordialmente, venho através deste, solicitar de Vossa 
Senhoria, que solicite do Departamento competente a realização de Procedimento 
Administrativo de Licitação destinado a Contratação de 01 (uma) Agência de 
Publicidade e Propaganda para a prestação de serviços de publicidade e 
divulgação dos programas, ações parlamentares dos Vereadores e campanhas 
institucionais da  Camara  Municipal de Araguaina/TO, conforme previsão de gastos 
contido na Resolução n° 368/2022 a qual "Disciplina a concessão da "Cota de 
Despesas da Atividade Parlamentar - CODAP". A oportunidade, informo a Vossa 
Senhoria que os serviços compreendem o conjunto de atividades realizadas 
integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a 
conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a 
supervisão da execução externa e a distribuição de publicidade, de competência 
da Diretoria de Comunicação da Câmara Municipal de Araguaina, aos veículos e 
demais meios de divulgação, com o intuito de atender ao principio da publicidade 
e ao direito à informação, de difundir ideias, princípios, iniciativas ou instituições ou 
de informar o público em geral. Segue em anexo o  Briefing.  

Atenciosamente, 

Presidente d  drnara Mujiicipal de Araguaina/TO 
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ANEXO  I - BRIEFING  

VISÃO ESTRATÉGICA 

A Câmara Municipal é o Poder Legislativo do Município, composto por 17 
vereadores eleitos na forma da legislação vigente, tem funções legislativas, de 
fiscalização, financeira e de controle externo do Executivo, de julgamento  politico-
administrativo, desempenhando ainda as atribuições que lhe são próprias, atinentes  
CI  gestão dos assuntos de sua economia interna. 

Os Vereadores são invioláveis no exercício da função, por suas opiniões, votos ou 
palavras, na circunscrição do Município. Por ser ele agente  politico,  não está sujeito 
às normas dirigidas aos servidores públicos, e sim as normas especificas ao 
desempenho de suas funções básicas. 0 Regimento Interno da câmara é o 
instrumento delineador das atribuições do Poder Legislativo. Nele estão 
contempladas as funções legislativas, fiscalizadoras e administrativas da Câmara 
Municipal. 

Atualmente a casa do Poder Legislativo de Araguaina é presidida pelo vereador  
Gideon  da Silva Soares  (SD).  A mesa diretora é formada pelo presidente, dois vice-
presidente, três secretários e dois suplentes. A Câmara Municipal de Araguaina tem 
cinco Comissões Permanentes: 

Comissão de Justiça e Redação 
Comissão de Finanças e Orçamento 
Comissão de Educação, Cultura e Assistência Social 
Comissão de Obras e Serviços Públicos 
Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania 

Na Câmara Municipal de Araguaina, a atual gestão amplia os passos para 
melhorar a cada dia, construindo um amplo canal de informação para todo 
cidadão de Araguaina e regido, no que se refere a informações de todos os seus 
trabalhos, facilitando de várias maneiras a Comunicação, entre o Legislativo e os 
cidadãos deste município, e consequentemente do povo Tocantinense. 

Grande parte das ações desta casa de leis são construídas em sintonia e em 
parceria com a sociedade, neste sentido é necessário interagir mais com 
informacões, e ampla divulgação dos trabalhos do legislativo, em especial no que 
se refere a fiscalizar as ações do Poder Executivo. 

0 PROBLEMA DA COMUNICAÇÃO: 

A Câmara Municipal de Araguaina atua de forma transparente, realiza todas as 
ações expressando a mais absoluta transparência nos seus atos, cumprindo 
fielmente as leis de responsabilidade e de publicidade, publicando todos os atos na 

Rua das Mangueiras, 10 - Centro - Palácio Legislativo Dep.  Darcy  Marinho 
Fone: (631 3416-0408 - CEP 77804-110 -Araquaina - Tocantins 



ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUMNA 
"A Capital Econômica do Estado" 

CNPJ  IMF)  02.773.216/0001-15 -  MAT.  INSS 08.021.10024-03. 

imprensa oficial, Portal da transparência como também cumprindo com absoluto 
rigor as normativas expressas pelo Tribunal de Contas do Estado. 

Todo este trabalho que vem sendo feito pela Câmara Municipal de Araguaina tem 
a intenção de superar anos de dificuldades e facilitar o crescimento, o 
desenvolvimento social e econômico em todas as regiões do nosso Município, 
ainda não é amplamente conhecido da população, bem como também não está 
na percepção popular a preocupação do Legislativo, de ouvir e envolver a 
sociedade e gestores municipais, independente das diferenças de pensamento  
politico  e das diferentes estratégias de gestão pública. 

Desta forma o Poder Legislativo do Município de Araguaína, considera importante 
que a população saiba que existe hoje uma câmara atuante que acompanha a 
execução do orçamento, fiscalizando as ações do executivo municipal, legislando 
para o bem comum, atuando de forma livre em busca do crescimento e do 
desenvolvimento do Município de Araguaina. 

OBJETIVOS DA COMUNICAÇÃO: 

Diante do exposto, o objetivo deste objeto, é realizar uma campanha publicitária 
mostrando o trabalho da Câmara Municipal de Araguaina, que procurando se 
aproximar sempre da comunidade realiza semestralmente sessões nos bairros que 
serão retomadas no ano de 2022, devido a pandemia do Coronavirus (COVID-19), 
indo efetivamente ao encontro da comunidade, ouvindo todas as demandas para 
transformar em proposituras, que após discutidas e aprovadas em plenário são 
encaminhadas ao executivo municipal, tudo realizado sob o olhar atento da 
comunidade. 

Esta campanha deve demonstrar a preocupação dos vereadores em trabalhar em 
conformidade com a comunidade, sempre em busca de resultados em curto prazo, 
para as mais diversas situações existentes no bairro onde é realizada a sessão. Assim 
a Câmara Municipal de Araguaina trabalha sempre de mãos dadas com toda a 
sociedade do nosso Município, contribuindo de forma profícuo para resolver os mais 
diversos conflitos da comunidade. 

OBJETIVO GERAL 

Divulgar a imagem positiva da  Camara  Municipal de Araguaina para a Sociedade, 
visando uma aproximação entre o cidadão e o Poder Legislativo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Construir uma relação de confiança e empatia entre câmara e cidadãos. 
• Mostrar a Câmara como o principal instrumento do município que atua na 
intermediagdo e na resolução de conflitos junto ao poder Executivo. 
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• Fazer a população perceber os esforços dos vereadores em atuar de forma 
presente na comunidade. 
• Divulgar a ação parlamentar de cada vereador deste Poder Legislativo. 

PUBLICO ALVO E PRAZOS E VERBAS; 

Esta campanha deverá ser dirigida a toda comunidade, visando torná-la 
conhecedora dos trabalhos, e dos resultados obtidos por esta Casa de Leis. 

Deverá ser elaborada para duração do ano de 2022/2023. 

Para esta ação deverá ser planejada uma campanha com verba publicitária de R$ 

OUTRAS INFORMAÇÕES: 

Esta é uma campanha simulada, prevista para efeitos deste processo licitatório, 
sendo também de caráter fictício, e, por isso mesmo, as informações aqui prestadas 
serão aquelas definitivamente usadas nas propostas apresentadas para este cotejo, 
mesmo que as informações se alterem no decorrer do período licitatário. 
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