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6.3.1 - RACIOCÍNIO BÁSICO 

A democracia é o governo no qual o poder e a responsabilidade são exercidos por todos 
os cidadãos, diretamente ou através dos seus representantes livremente eleitos. Os 
cidadãos numa democracia não têm apenas direitos, têm o dever de participar no sistema  
politico  que, por seu lado, protege os seus direitos e as suas liberdades. 
Os representantes eleitos em uma democracia estão lá para servir ao povo. Desempenham 
muitos papéis essenciais ao funcionamento de uma democracia saudável. Neste viés, os 
órgãos legislativos eleitos são os principais fóruns para deliberar, debater e aprovar leis em 
uma democracia representativa. Não são Parlamentos que se limitam a pôr o carimbo, 
simplesmente aprovando as decisões de um líder autoritário. 
Os legisladores têm a responsabilidade de articular as suas opiniões da forma mais 
eficiente possível. Mas têm que trabalhar dentro da ética democrática de tolerância, respeito 
e colaboração para chegarem a consensos que beneficiem o bem-estar geral de todos - e 
não apenas daqueles que lhes dão apoio  politico.  
Com a legitimidade conferida pelo voto aos seus membros, representantes de todas as 
camadas sociais e tendências políticas do município, a Câmara Municipal de Araguaina 
vislumbra o aperfeiçoamento do seu perfil de atuação, estabelecendo como âncora a 
ampliação da participação popular em suas deliberações. No entanto, esta participação não 
se resume a discussão e propostas, mas abre-se ao debate amplo de todas as questões 
do interesse público. 
Ao propor um planejamento de comunicação para a Câmara Municipal de Araguaina, 
entendemos que, antes de tudo, é necessário entender as funções e o papel da Câmara 
Municipal nos contextos social,  politico  e econômico da cidade, bem como a natureza, a 
extensão e a qualidade de suas relações com a comunidade araguainense. 
Parte da população mais esclarecida da cidade já possui a consciência de que, num 
sistema democrático, os poderes são autônomos e independentes, com funções bem 
definidas. Diante da organização política brasileira, que nos faz uma república federativa 
democrática e representativa, sabemos que a execução dos serviços públicos cabe ao 
Executivo. Porém, é no Legislativo que são deliberadas, debatidas e aprovadas as leis que 
regem a sociedade, seja nos âmbitos Federal, Estadual ou Municipal. Cabe, também, ao 
Legislativo, a fiscalização externa, financeira e orçamentária, além do controle e 
assessoramento dos atos do Executivo, por meio da atuação dos vereadores. 
Presente em todas as decisões políticas e grande parte das decisões administrativas da 
cidade, a  Camara  de Vereadores de Araguaína, o Poder Legislativo Municipal, vem 
evoluindo a cada legislatura, buscando se alinhar às necessidades da população e se 
desenvolver no mesmo ritmo em que a cidade cresce e se moderniza. 
Araguaina nasceu às margens do Rio Lontra, por volta de 1876. Cresceu com a agricultura 
e se projetou para o mundo a partir da construção da rodovia Belém  Brasilia  e, mais tarde, 
da criação do Tocantins. A cidade tonou-se município, oficialmente, em 1° de janeiro de 
1959, meses após sua emancipação, em 14 de novembro de 1958, data em que se 
comemora o aniversário da cidade. A primeira legislatura da Câmara Municipal de 
Araguaina possuía sete vereadores e a Sessão de instalação ocorreu no dia 31 de janeiro 
de 1961. As primeiras comissões compostas foram: Comissão de Justiça e Trabalho e 
Comissão de Finanças, Comissão de Educação e Redação. 
Em 1973, em virtude do número de eleitores, a Câmara passou de 7 para 9 vereadores e, 
em 1981, passou a ter 13 vereadores. Na legislatura de 2005 a 2008, em razão de 
mudanças nas regras e quantidade de eleitores, a Câmara Municipal de Araguaina voltou 
a ter apenas 11 vereadores. Este número voltou a subir em 2013, quando a Câmara passou 
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a ter 17 vereadores, quantidade que permanece até o presente momento, na 16a legislatura 
da Casa. 
O município, que já foi reconhecido como a Capital do Boi Gordo, hoje tem quase 200 mil 
habitantes e é tido como a Capital Econômica do Tocantins, por sua forte influência em toda 
a região. Nos últimos 10 anos, a cidade experimentou um desenvolvimento até então nunca 
visto e, em todas as ações da prefeitura pode-se observar, também o trabalho da Câmara 
de Vereadores, aprovando projetos e fiscalizando a aplicação dos recursos que se 
reverteram em benefícios para a comunidade, como mais de 7.000 casas populares, 
reforma da Feirinha, pavimentação de ruas e avenidas por toda a cidade, ampliação de 
escola e unidades de saúde; a implantação do CER (Centro Especializado em Reabilitação); 
UTI Pediátrica; Centro para Recuperação de Dependentes Químicos; a construção do Eco 
Parque Cimba; e a Via Lago, entre outras conquistas importantes. Em todas elas, também 
existe o carimbo da Câmara Municipal, e isso precisa comunicado à população e 
compreendido pelo cidadão araguainense. 
Se, por um lado, Araguaina vem vencendo o desafio de se organizar urbanisticamente, por 
outro, tem a vantagem de poder fazê-lo de forma dinâmica, discutindo com a sociedade os 
rumos que deseja tomar. 
Os passos dados apontam para um direcionamento positivo, pois, apesar de problemas 
pontuais, Araguaina já desponta em termos de qualidade de vida em comparação às 
demais cidades do Tocantins e até mesmo da Região Norte. 
Posições políticas a parte, pode-se dizer que, hoje, há uma relativa harmonia entre os 
poderes Executivo e Legislativo do Município e destes com os demais poderes em nível 
estadual e até mesmo federal, que configura um momento propicio para o desenvolvimento 
da cidade e da sua gente, demonstrando, também, maturidade e vontade política da Casa 
de Leis, fazendo valer a representatividade concedida pelos cidadãos araguainenses aos 
vereadores democraticamente eleitos. 
Esta harmonia é importante, afinal, é no município que o cidadão vive, trabalha, circula e 
procura a satisfação de suas necessidades básicas, como moradia, saúde, educação, 
alimentação e lazer. E todas essas demandas, num sistema representativo, exigem que a 
população tenha vereadores capazes de dialogar com a sociedade e buscar soluções que 
venham ao encontro de todos os anseios, tornando-se factíveis por meio de projetos de lei 
aprovados e por meio de uma fiscalização eficiente das ações e do orçamento da Prefeitura. 
A Câmara Municipal de Araguaina é formada por 17 vereadores livremente eleitos, 
representantes dos diversos segmentos da sociedade e ideologias políticas diversas, 
trazendo para a Casa de Leis heterogeneidade, diversidade e representatividade. 
Cabe a eles a discussão e aprovação dos principais instrumentos de planejamento 
municipal, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, do Orçamento Anual, do Plano Plurianual e 
do Plano Diretor. Ou seja: o que é debatido na Câmara impacta diretamente na vida do 
cidadão e na dinâmica estrutural e socioeconômica da cidade, dando ao Legislativo 
Municipal um papel decisivo nos contextos social,  politico  e econômico. 
Diante disso, a natureza, a extensão e a qualidade das relações da Câmara com seus 
públicos são complexas, vastas e profundas, pois todas as demandas da cidade passam 
por ali, recebendo pressões de todos os lados, uma vez que, pela sua natureza, a Câmara 
Municipal é representativa de toda a sociedade e deve, portanto, responder a todos, 
prestando contas de seus atos, mobilizando a participação popular, abrindo espaço para 
que todas as vozes sejam ouvidas e buscando atender, dentro das premissas da 
democracia, aos principais anseios da sociedade, no sentido da consolidação de uma 
cidade mais inclusiva. Tudo isso, dentro dos preceitos da legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência. 
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Num momento de eleições gerais, no qual se discutem os rumos do Pais e do Estado, com 
a escolha de novo Presidente da República, Senadores, Deputados Federais, Deputados 
Estaduais e Governador, a cobrança por melhores serviços públicos e a necessidade de 
dar respostas rápidas à população serão ainda mais fortes. Mais do que nunca, o 
Legislativo Municipal deverá estar e se fazer percebido próximo do cidadão, pois, por mais 
que se cobrem respostas das autoridades federais e estaduais, é o município que precisa 
estar apto a garantir o acesso do cidadão aos serviços públicos. 
Assim, momentos de turbulência política e econômica pelos quais passam o Brasil e o 
Tocantins certamente terão reflexos em Araguaina. E é hora de mostrar ás pessoas que é 
preciso saber separar o joio do trigo. É preciso aumentar a proximidade e a qualidade das 
relações entre os vereadores e o povo, para que não haja o risco de todo o Poder Legislativo 
cair na vala comum do denuncismo, no qual toda a classe política tem sua imagem 
arranhada em função de irregularidades cometidas por pessoas ou grupos isolados. Isso 
vai exigir da Câmara Municipal maturidade também na sua forma de comunicação com o 
cidadão araguainense. 
Neste sentido, a Câmara Municipal está ciente de que o momento — sobretudo após o 
período da pandemia de Covid-19, onde muito serviços foram paralisados e no qual a 
comunicação com a população se tornou menos presencial - é de tornar-se mais aberta 
participação popular, mais presente nos debates dos problemas que afetam o dia a dia do 
cidadão, no sentido de atender a todas as esferas da sociedade, como uma grande casa 
de representação. 
0 que se percebe é que, apesar dos investimentos realizados até o momento em 
comunicação, o Poder Legislativo Municipal ainda tem dificuldades nesta aproximação, 
percebendo o distanciamento do cidadão comum nas questões do parlamento municipal, 
bem como uma grande parcela de incompreensão da população sobre as reais atribuições 
e obrigações da Câmara Municipal. Tudo isso, reforçado pelo tradicional quadro de 
descrédito que impacta toda a classe política. Tudo isso demanda um esforço maior de 
comunicação por parte da Câmara Municipal. Dai a criação e o desenvolvimento, pela 
Casa, de instrumentos que visam a diminuir a distância entre a Câmara e o cidadão, e 
vencer as barreiras da falta de participação, como a retomada das Sessões nos Bairros, 
após o controle da pandemia, possibilitando aos vereadores um contato mais próximo com 
a população, ouvindo e buscando soluções conjuntas para cada bairro da cidade, junto com 
a comunidade. 
Mais do que uma forma de ver de perto e se fazer presente na vida do cidadão, as Sessões 
nos Bairros permitem uma ampliação da participação popular. Uma nova forma de enxergar 
o legislativo. 
Obviamente, a realização dessas sessões irá demandar um novo tipo de comunicação. 
Uma comunicação mais dinâmica, interativa, acessível ás pessoas mais simples e 
instigante, para despertar o desejo de participação popular. 
0 entendimento que se forma em torno desse problema de comunicação é que precisamos, 
antes de tudo, falar a  lingua  das pessoas mais simples, fazer parte do seu dia a dia, 
estarmos, de certa forma, envolvidos com aquilo que acontece no seu portão, na sua praça, 
no seu caminho de futebol. Só assim vamos estabelecer esse elo de confiança. 
0 objetivo desse plano, que vem ao encontro dos anseios da casa, é reforçar aspectos 
positivos da  Camara  Municipal, mostrando que nossos vereadores estão ali, perto das 
pessoas, prontos para contribuírem com a cidade. E mais: mostrar que os bons resultados 
obtidos pela Prefeitura Municipal também passam pela discussão e aprovação dos 
vereadores, que são atores importantes nesse bom momento da administração pública em 
Araguaina, que tem sido destaque em todo o Brasil. 
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Como resultado desses esforços, teremos não apenas as pessoas participando das 
Sessões nos Bairros, mas também a percepção de uma Câmara Municipal mais atenta aos 
anseios e expectativas de sua gente. 
Além dessa ação, que certamente exigirá uma comunicação bem coordenada, é preciso 
utilizar, com eficiência seus meios próprios de divulgação e mídia espontânea, com 
destaque para as redes sociais e o portal na internet para estimular e ampliar a participação 
popular nas rotinas dos vereadores. 
E preciso potencializar o trabalho já desenvolvido no âmbito da assessoria de imprensa. 
chegada a hora de mostrar ao povo que a Câmara Municipal está ligada ao que acontece 
na cidade. Que é aqui que os assuntos de interesse de todos devem ser debatidos. E que, 
independentemente de ideologias políticas ou quaisquer outras, é aqui que o cidadão tem 
voz para se expressar, exigir seus direitos e cumprir com o seu dever cívico de participar 
da consolidação da Araguaina que todos nós desejamos. 
É hora de combater o senso comum de que os vereadores trabalham pouco, que legislam 
em causa própria, que são suspeitos número 1 em escândalos de corrupção. E hora de 
mostrar uma Câmara democrática, proativa, participativa, transparente e afinada com os 
anseios da comunidade. 
A comunicação da  Camara  de Araguaína, após a implementação deste plano aqui 
proposto, deixará de ter um caráter meramente informativo e passará a assumir uma função 
de mobilização popular, propondo novas atitudes por parte da população, sensibilizando as 
pessoas a vencerem suas resistências e buscarem uma interação mais profunda com 
aqueles que fazem as leis e fiscalizam as ações da Prefeitura: os vereadores. 
Como resultado, vamos ampliar a transparência e prestar contas dos atos da Câmara, 
estimular a continua participação da comunidade no trabalho dos vereadores, e obter da 
comunidade a participação ativa na elaboração e aprovação dos projetos de grande 
impacto para o crescimento socioeconômico do município. 
Como resultado colateral, reforçaremos a imagem institucional da Câmara Municipal, tendo 
a Sessão nos Bairros como uma importante ferramenta para criar uma nova forma de 
relacionamento entre o povo araguainense e os seus vereadores, representantes no Poder 
Legislativo, para que essa legislatura deixe o seu legado de democracia, desenvolvimento, 
independência, transparência e participação popular. 

6.3.2 — ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO PUBLICITARIA 

0  briefing  apresentado é bem claro quanto aos problemas de comunicação que a Câmara 
Municipal de Araguaina deve enfrentar. E torna-se um desafio fazer isso de forma criativa, 
dinâmica e em sintonia com os aspectos socioculturais da população. 
Buscamos uma comunicação que seja, antes de tudo, capaz de mostrar a Câmara como 
um agente para o desenvolvimento da cidade. Mostrar que os vereadores são peças 
importantes no jogo da democracia e fundamentais na representação do cidadão. E, por 
fim, mostrar que a Câmara está cada vez mais presente na vida da população, sobretudo 
com a retomada das Sessões nos Bairros. 
Essa comunicação deve gerar empatia e estabelecer vínculos de confiança entre os 
moradores e os vereadores, fazendo o cidadão buscar as vias de participação de forma 
ativa, não apenas a participação presencial na Sessão no Bairro, mas também utilizando 
os canais da Câmara, como as redes sociais e o portal na  Internet.  Estes devem ser a porta 
de entrada para que a população busque orientação em caso de dúvidas, atendimento de 
denúncias, acolhimento de elogios e reclamações, encaminhamento de solicitações 
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parlamentares, bem como informações sobre os demais projetos desenvolvidos pelo 
Legislativo Municipal. 
Especificamente sobre as Sessões nos Bairros, devemos dar um caráter de proximidade 
ainda maior com o público. Este público deve ver, nas sessões, a oportunidade de 
conversar com o seu vereador assim como conversa com um vizinho sobre os problemas 
e desafios do seu bairro. 
Tendo as ações da Sessão nos Bairros como elemento central da campanha, pretende-se, 
a partir da sua divulgação, despertar no cidadão o desejo pela participação e a sensação 
de proximidade com a Casa, desconstruindo eventuais conceitos negativos surgidos 
justamente pelo desconhecimento do processo legislativo por grande parte da população. 
Dessa forma, entendemos que a linguagem da campanha deve ser informativa, concisa, e 
transmitida com muita seriedade, partindo de assuntos do cotidiano das pessoas e da 
cidade para reforçar os laços entre os vereadores e a população de Araguaina. 
Paralelamente, é preciso trabalhar a imagem institucional da Casa, mostrando que ela ouve 
atenciosamente e abraça as causas da população, tem força, independência e respaldo 
para tomar decisões e que está realmente preocupada com os interesses da sociedade e 
do município. 
Com técnicas publicitárias arrojadas, abordagens criativas e envolventes, pretende-se 
fortalecer a imagem da Câmara como uma entidade próxima e acessível. 
Assim, o conceito base da campanha busca no linguajar popular do tocantinense, de dizer 
que as coisas próximas estão "bem aqui", aproveitando, também, o duplo sentido que a 
palavra "bem" proporciona. 
Este conceito, trabalhado publicitariamente, culmina no partido temático: "A Câmara  tá  bem 
aqui! ". Com esta ideia, mostramos, claramente, que a Câmara está ao lado do cidadão, e 
fazendo o bem, aproveitando o jeito simples de falar da nossa gente. Esse conceito reforça 
o fato de que a cidadania se faz na porta de casa, no próprio bairro, com a participação 
num programa que pretende aproximar o Poder Legislativo das pessoas. 
Dando suporte ao conceito principal, temos a expressão "Perto da gente, fazendo o melhor", 
que sugerimos, inclusive, para utilização como slogan da Câmara Municipal, reforçando 
essa proximidade, o trabalho proativo e os resultados positivos desse posicionamento 
próximo da população. 
Trabalhando a comunicação dessa forma, vamos contribuir para que a Câmara tenha sua 
imagem institucional credibilizada, sendo percebida pelas pessoas como uma entidade que 
não apenas fiscaliza ações da prefeitura e elabora leis, mas que se faz presente no dia a 
dia dos araguainenses, sendo um importante agente indutor do desenvolvimento 
econômico e social da cidade. 
Em todas as peças de publicidade vamos encontrar elementos bastante familiares da 
população mais simples, como as ruas, praças e parques da cidade, bem como pessoas 
da própria cidade, em situações corriqueiras, para que a população realmente se identifique 
com essa comunicação. 
Dessa forma, buscamos a adequação do partido temático e do conceito propostos 
natureza e à qualificação da Câmara e a seu desafio ou problema, geral e ou especifico, de 
comunicação, mostrando que a função da comunicação é justamente fazer essa ponte, 
essa ligação, entre população e o Legislativo Municipal. 
Portanto, a comunicação é assertiva e verdadeira em mostrar qual é a finalidade da 
mensagem transmitida. E, no que diz respeito à riqueza de desdobramentos positivos do 
conceito proposto para a comunicação, conforme já dito, o termo "A Câmara  tá  bem aqui" 
possibilita diversas interpretações favoráveis. Assim, sob todos esses aspectos, o partido 
temático possibilita desdobramentos positivos que serão explorados na campanha. 
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Resumindo a estratégia, afirmamos que o conceito responde positivamente aos principais 
questionamentos da comunicação: 
0 que dizer? 
De formas variadas e adaptadas a cada meio de comunicação, a campanha dirá, 
basicamente, que a Câmara de Vereadores de Araguaina está voltando com a Sessão nos 
Bairros, uma oportunidade para o cidadão levar as demandas do seu bairro, conversar com 
o seu vereador, e juntos, alcançarem mais melhorias para a comunidade. 
A comunicação convidará o cidadão a dar sua opinião sobre asfalto, limpeza pública, 
creches, postos de saúde e todos os outros assuntos que dizem respeito ao seu bem-estar 
e ao desenvolvimento do bairro onde mora. 
Como se trata da comunicação institucional do evento (pois a agenda das Sessões nos 
Bairros ainda será definida), a mensagem alertará as pessoas a ficarem atentas ao 
calendário (que será posteriormente divulgado) e participem das sessões. 
Por fim, as pelas reforçaram a mensagem institucional de valorização da Câmara e dos 
seus membros, dizendo que, em Araguaína, onde tem obra do município, tem o trabalho 
dos vereadores da Câmara Municipal. 
0 ponto alto da campanha será a massificação do conceito central: A Câmara  tá  bem aqui! 
Perto da gente, fazendo o melhor. 
Como dizer? 
Utilizaremos uma linguagem popular, direta, objetiva e clara, com imagens de pessoas e 
lugares próprios de Araguaina, mostrando essa proximidade, essa vizinhança, e a relação 
direta do trabalho da Câmara com a chegada de obras e benefícios aos bairros. 
Este tipo de linguagem foi escolhido pela facilidade que oferece de comunicar com 
diferentes tipos de público, de forma objetiva e fácil de se fazer entendida, 
independentemente do perfil  sociocultural  das pessoas atingidas pelas mensagens. 
A quem dizer? 
Em atendimento ao  briefing,  a campanha será dirigida a toda a comunidade, visando torná-
la conhecedora dos trabalhos e dos resultados obtidos pela Casa de Leis. Obviamente por 
questões técnicas, o foco maior será nas pessoas acima dos 16 anos, pois a estas pessoas 
é dado o direito de serem eleitores, escolhendo seus representantes. 
Quando dizer? 
0  briefing  limita as ações da campanha em 30 dias. Apenas a titulo de planejamento, de 
forma hipotética, definiremos o período de ações publicitárias entre os dias 1° e 30 de 
janeiro de 2023. 
Que instrumentos, ferramentas e meios de comunicação utilizar? 
Reforçamos que será uma campanha integrada e participativa, envolvendo desde os meios 
eletrônicos aos digitais, passando também pela midia exterior, mídia alternativa e o apoio 
de peças de não-mídia. 
Todos os recursos de comunicação disponibilizados pela Câmara Municipal serão 
alinhados aos motes da campanha, para termos uma comunicação em uníssono. 
Em síntese, os instrumentos que efetivarão a campanha serão, basicamente:  
Outdoor,  nas principais vias de acesso aos bairros.  
Video-mudo para painel de  LED,  nos pontos estratégicos que disponham dessa ferramenta; 
Cartaz, para afixação em locais de grande fluxo, nos bairros.  
Cards  nas redes sociais, para criar engajamento, aproveitando o poder de comunicação 
desse importante recurso próprio da Câmara Municipal.  
Flyer  (15x21 cm, 4/4 cores), com informações mais detalhadas da campanha. 
Webbanners de internet, para veiculação em  sites  noticiosos locais. 
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Post  para envio via WhatsApp, aproveitando o alcance orgânico dos diversos grupos de 
mensagens existentes no âmbito da Câmara, bem como grupos de bairros e vizinhança na 
cidade.  
Spot  para rádio com disponibilização para eventual uso no sistema de som interno da 
câmara).  
Spot  para carro de som, para mobilização nos bairros da cidade. 
Comercial de TV  (VT)  para veiculação em TV aberta local e internet. 
Os formatos de cada uma dessas peças serão detalhados adiante, assim como a estratégia 
adotada para a sua distribuição. 
Todos os cuidados estéticos (imagens, ilustrações, gráficos, tipologias, cores, trilhas 
sonoras e vozes da locução) bem como textuais (abordagem temática, clareza de 
linguagem, uso da escrita coloquial e outros) foram tomados para proporcionar adequação 
das peças ao universo cognitivo do público-alvo, bem como a exequibilidade da estratégia 
de comunicação publicitária proposta para a solução do problema de comunicação. Afinal, 
tratam-se de instrumentos e mídias já utilizados pelo Poder Público local em suas 
comunicações, e cuja execução se enquadra nos padrões técnicos e orçamentários, 
possibilitando otimização de recursos e alcance dos objetivos definidos no  briefing.  
Por fim, ressaltamos que, na estruturação desta estratégia de comunicação publicitária, 
levamos em conta a capacidade de articular nossos conhecimentos sobre a Câmara 
Municipal de Araguaina, o contexto no qual se insere, seu desafio de comunicação para o 
momento e a relação do parlamento araguainense com os seus públicos-alvo. 
Esta análise nos permite dizer, com alto grau de assertividade, que a campanha proposta 
se adequa a todos os critérios exigidos, sendo capaz de alcançar os resultados esperados, 
tanto em termos de penetração junto ao público-alvo, como em termos de impacto e  recall  
(lembrança) da mensagem. 
As peças se encontram em anexo, para avaliação de sua qualidade técnica e conceitual. 

6.3.3 — IDEIA CRIATIVA 

Conforme detalhado na estratégia de comunicação publicitária sugerida, vamos apresentar 
uma campanha alegre, descontraída, com o jeito e o sotaque do povo araguainense, uma 
gente simples, trabalhadora, hospitaleira e participativa. 
0 conceito "A Câmara  tá  bem aqui" deverá entrar naturalmente na vida das pessoas, 
passando a fazer parte do seu cotidiano, nas conversas de portão, nos bate-papos das 
praças, nos pontos de ônibus, enfim, por todos os locais onde a população interagir entre 
si e com o Poder Público. 
Esse envolvimento natural das pessoas com a campanha será obtido com peças 
publicitárias que impactem positivamente no seu dia a dia, enquanto estiverem no seu 
ambiente doméstico, no transporte, nos locais de concentração de público e até mesmo no 
ambiente digital. 
Respeitando as condições estabelecidas pelo Edital, e em consonância com as 
características da campanha, como verba disponível, público-alvo e período de veiculação, 
entendemos que as peças com melhor capacidade para garantir  recall  desejado para esta 
ação de comunicação são: 
1-  VT  (30"), com a função de massificar a mensagem, levando-a para os lares, com o apelo 
da emoção e da linguagem lúdica, por meio da TV aberta. Este material será veiculado, 
também, nas redes sociais e no Portal da Câmara Municipal, sem custos de mídia. 
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2- Spot  de Rádio (30"), com a função de fixar na mente do ouvinte a mensagem da Câmara, 
possibilitando atingi-lo a qualquer momento, mesmo que ele esteja realizando outras 
atividades, falando diretamente ao "seu ouvido", de forma pessoal. 
3- Outdoor  (9x3m, policromia), com a função de impactar, com imagem chamativa e 
mensagem curta e direta, as pessoas que trafegam pelas principais ruas e avenidas. 
4- Video  mudo para painel de  LED  (15"), com a função de impactar as pessoas em locais 
de grande aglomeração, em pontos estratégicos de Araguaina. 
5- Webbanner (300x600px), com a função de levar a mensagem da Câmara para os 
principais blogs de noticia da cidade, permitindo, inclusive, um  link  direto que conduza ao 
portal da Câmara com apenas um  clique  sobre o webbanner. 
6- Card  para redes sociais  (posts),  com a função de aumentar o engajamento e a 
mobilização da sociedade, principalmente os públicos mais jovens. 
7- Flyer  (15x21cm, 4/4 cores), com função de levar informações mais detalhadas da 
campanha, sendo disponibilizados na recepção da Câmara Municipal, Prefeitura e órgãos 
públicos municipais na cidade. 
8- Post  de WhatsApp, com a função de movimentar os grupos de conversas na cidade com 
mensagens da Câmara não apenas sobre a Sessão nos Bairros, mas outros temas 
relevantes para a comunidade. 
9- Spot  (60") para carro de som, com a função de levar para os bairros mais afastados, bem 
como para a zona rural a mensagem da campanha, numa comunicação de proximidade e 
intimidade com o público. 
10- Cartaz (papel, 46x64cm, policromia), com a função de levar a mensagem aos locais 
públicos por onde as pessoas circulam, permitindo alcançar um público massivo com menor 
investimento. 
Todas essas peças serão distribuídas e/ou veiculadas conforme estudos prévios de mídia, 
e terão seus formatos e características adequados a cada situação, observando-se os 
critérios estéticos, técnicos, de economicidade e de criatividade definidos neste plano, 
conforme pode-se observar nos  layouts.  

6.3.4 — ESTRATÉGIA DE MIDIA E NÃO MiDIA 

Considerando a verba referencial de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a estratégia para o 
planejamento de mídia foi otimizar ao máximo o investimento, atingindo o maior número de 
pessoas em Araguaína, contemplando todos os veículos que, de acordo com análise de 
hábitos de consumo de mídia do público-alvo, permitem atingir o maior alcance, impacto, 
penetração e  recall  da mensagem, com otimização de custos, visando potencializar o efeito 
positivo da campanha em todos os públicos-alvo. 
Foi utilizado um montante de R$ 100.000,00, sendo que 19,48% (R$ 19.483,33) foram 
investidos em produção e 80,52% (R$ 80.516,67) investidos em veiculação e distribuição 
de mídia e não mídia. 
0  target  (público-alvo) definido para a campanha foi: ambos os sexos, classes A, B, C, D, 
E, de todas as idades, mas com foco maior em cidadãos acima dos 16 anos (eleitores). 
Para se atingir o maior número de pessoas do  target  definido pelo melhor custo-beneficio 
e com embasamento e orientação da pesquisa do CENP, publicado em março de 2021, 
onde o percentual de investimento em meios de comunicação se deu da seguinte forma: 
51,9% no meio televisão aberta, 2% no meio jornal, 4,2% no meio rádio, 0,6%, no meio 
revista, 8,6% em 00H mídia exterior, 0,1% em cinema e 26,7% em internet. Portanto, 
dentre as mídias disponíveis, optamos pelas mídias de maior audiência: TV, Rádio,  Internet  
e Mídia Exterior. 
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Utilizando esses dados como referência, definimos que o planejamento contemplará o 
período de 30 dias, iniciando no dia 01 de janeiro de 2022 e finalizando no dia 30 do mesmo 
mês. 
Desta forma, distribuímos a verba em veiculação da campanha considerando que as mídias 
selecionadas atenderão à necessidade de massificar a mensagem junto ao público-alvo 
definido. 0 planejamento não contempla outros veículos em virtude da relação custo-
beneficio não se mostrar vantajosa comparada aos veículos utilizados. 
MEIO TELEVISÃO: selecionado por sua elevada penetração e linguagem acessível 
população como um todo. A comunicação nesse meio eleva a visibilidade da mensagem e 
dá mais rentabilidade ao plano de mídia. A distribuição da verba deste meio no valor de R$ 
52.167,17 (52,17%) se deu em cinco emissoras: TV Anhanguera-Globo, TV Jovem  Record,  
TV Amazônia  Band,  TV 0 Norte SBT, TV Meio Norte. 
A estratégia foi a veiculação de 01  VT  30" em  flights  alternados, concentrados na primeira 
quinzena do mês, com 152 inserções no total, para aumentar o impacto inicial da 
campanha. 
Ainda no meio TV, foram investidos R$ 330,00 (0,33%) para arquivamento na TV 
Anhanguera-Globo, além de R$ 8.550,00 (8,55%) na produção do  VT  de 30". 
MEIO RADIO: veiculo de apelo popular e grande capacidade de expandir a mensagem, 
inclusive às pessoas que residem em áreas distantes dos centros urbanos. 0 rádio é uma 
alternativa de entretenimento, tendo muita força devido à sua característica regional. 
Visando otimizar a verba de R$ 9.641,50 (9,64%), a estratégia foi a veiculação de 1  spot  de 
30", alternadamente, em horário indeterminado, totalizando 319 inserções no período da 
campanha, em quatro emissoras: CBN FM, Tocantins FM, Araguaia FM e Terra FM 
Araguaina. 
Para produção do  spot  de rádio 30", foram investidos R$ 450,00 (0,45%) da verba total. 
MIDIA EXTERIOR (00H e DOOH)  (outdoor  e painel de  led):  este meio possui a capacidade 
de causar grande impacto visual, atingindo vários tipos de públicos em trânsito, 
proporcionando um resultado positivo instantâneo em uma campanha publicitária, porque 
além de divulgar, reforça a imagem, marca ou produto anunciado. 
A verba destinada ao  outdoor  será de R$ 2.400,00 (2,4%), na exibição de 4 placas de  
outdoor,  pelo período de 30 dias (janeiro), situados nas principais ruas e avenidas do 
município. Além disso, houve o investimento de R$ 3.000,00 (3%) na produção das quatro 
lonas. 
A verba destinada ao painel de  LED  será de R$ 1.798,00 (2,02%), na exibição de 1 painel, 
oferecendo 6000 visualizações pelo período de 30 dias. Além disso, foi utilizada a quantia 
de R$ 2.833,33 (2,83%) na produção de um  VT-mudo de 15", para este meio. 
MEIO DIGITAL  (INTERNET):  vem ganhando espaço a cada dia, através da busca de 
informação, conteúdo ou entretenimento, numa vertente crescente. Além de possuir um 
custo baixo para investimento, pode ser segmentada através de seus filtros por classe 
social, idade, escolaridade, diminuindo a dispersão do público a ser impactado, tendo a 
vantagem de ser mensurada de forma quase instantânea. A estratégia utilizada neste meio 
foi distribuir a verba nos portais  AF  Noticias e 0 Norte, investindo R$ 9.500,00 (9,5%) neste 
meio, sendo R$ 5.000,000 para  AF  Noticias e R$ 4.500,00 para o portal 0 Norte, para 
exibição de webbanners durante os 30 dias da campanha, nos formatos: 300x600px, 
200x200px e 300x255px. 
MÍDIA ALTERNATIVA (CARRO DE SOM): Trabalharemos o carro de som com a contração 
de 62 horas no mês de janeiro, com investimento de R$ 4.030,00 (4%) em veiculação e R$ 
800,00 (0,80%) para produção de um  spot  de 60" para este meio. 
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o PROPAGANDA  

NÃO MiDIA (CARTAZ,  FLYERS  E REDES SOCIAIS): Trabalharemos o não midia impresso 
com a distribuição de 1000 cartazes (46x64cm) e 5000  flyers  a serem afixados e 
distribuídos nas unidades de todos os órgãos públicos do município e em estabelecimentos 
parceiros da Câmara Municipal. Nestas peças, foram investidos R$ 2.750,00 (2,75%) em 
produção dos cartazes, R$ 1.100,00 (1,10%) na produção dos  flyers  e e R$ 650,00 (0,65%) 
na distribuição dessas peças. 
Atuaremos também em diversos canais utilizando de forma orgânica as redes sociais 
próprias da Câmara Municipal (portal da Câmara, YouTube, Facebook,  Twitter  e lnstagram) 
através de imagens e  videos  publicados de forma periódica e orgânica, sem investimentos 
em impulsionamento. Além de disparo de mensagem pelo aplicativo WhatsApp, 
aproveitando o banco de dados de números cadastrados na Câmara. Todos esses, 
importantes recursos próprios de comunicação, que ajudam a potencializar o impacto da 
publicidade. 
Com esta estratégia de midia, aliada à estratégia de comunicação e à criatividade das 
peças, acreditamos alcançar, com a máxima eficácia, todos os objetivos da campanha 
proposta, tanto o geral quanto os específicos, tornando conhecido e reconhecido o projeto 
Câmara nos Bairros, além de melhorar substancialmente a imagem institucional da Câmara 
de Vereadores de Araguaina, bem como de todos os vereadores que compõem a atual 
legislatura. Tudo isso, com total lisura e retidão no uso do erário, transparência na prestação 
de contas, e total observância aos preceitos de Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, 
Publicidade e Eficiência na gestão. 
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Velma, I Prograna  
Formato 
Duracao 

Sul-Total 

LIS J' 
Fls. 

10.3.4 1Simulação dc Plano de Distnbução de Mida e Rio Midia  

Valor 
Unitano 

Campanha. Ta bem  ago La  sua  Camara  Municipal  

2 3 
	

5 
	

7 
	

9 10 11 12 13 14 15 
O O 

Periodo. 01 a 31 	ane de 	iro 2023 l 	17 
S IT 

18 19 20 21 22 23 24 2. 
O 
	

c 
TV Aberta 

TV Anhanguera Globo Araguaina  

Barn  da  Brasil -80030 VT 30 272.00 1 1 1 1 
Mars Voce -00030 VT 30' 177.00 1 1 1 1  
Encontro  -10015 VT 30' 274.00 1 1 
Jana] Anhanguera 1. RIO, 12100 VT 30' 511,00 1 1 1 1 
Vale a Pena  Ver  de Nom - 161,45 VT 30" 187.00 1 1 1 
Show de Ouinta  Fera  I - 222135 VT 30' 595.00 1 1 
J. Anharouera 2.  Edr,So (sob) - 191120 VT 30' 904.00 1 1 1  
Novela  181, 1.6) - 18H35 VT 30' 483,00 1 1  
Novela das  100- 19H40 VT 30' 890.00 1 1 1 
E de Casa -10030 VT 30' 206,00 1 1 
CaldeaSo - 181,55 VT 30' 273,00 1 1 
Mud floras - 231110 VT 30' 164,00 1 
Globs Rurai VT 30' 378,00 1 1 
Auto  Esporte  -00030 VT 30" 374 00 1 1 
Domngão - 181105 VT 30' 703.00 1 I 1 

Fantaroco -21146 V7 30' 1.101,00 1 1 1 

S01-Total 
TV  Jovem  Record. Aragualna 

Faa Brasil - 08h10 VT 30' 264.00 1 1 1 11 

Hole ern Da - 11700 VT 30' 26500 1 1 1 1 1  
Jornal da  Reccrd - 191150 VT Mr 1.235.00 1 1 
Fab Braul Espana (.61. 07530 VT 30' 264,00 1 1 
Crlade  Alerta  Espeoal Isab) - 171130 VT 30' 311,00 1 1  
Hora  do Faro (don) - 151115 VT 30' 517,00 1 

Domngo Espelacular (Oran) - 19145 VT 30' 679.00 1 1 
Camera Record morn) - 23145 VT 30' 618.00 1 

mazdna Band - Araguauna  

Bota Brasil -08600 

 

VT3OT 	 150.00 	1 	1 	1 

  

The Chafe -08146 VT 30' 146.00 1 1 1  
Jogo Aberto  - 111100 VT 30" 415,00 1 I 1 
Band  Cidade.  1293C VT 30" 21000 1 1 I 1 1 1 

Brasil  Urgente  -19550 VT 30" 396.00 1  

Acelerados  (sab) - 20025 VT 30' 328.00 1 1 
Doak> de  Mães  (rob) - 231145 VT 30' 1.326.00 1 1 
Show do  Esporte  11(dorn) - 101130 VT 30" 336.00 1 1 1  
Perrengue na  Band -201100 VT 30' 336,00 1 1 1 
Sot-Total 

TV 0 Norte SOT- Araguaina 

Prineiro  Impado  .06630 VT 30' 155.00 1 1 1 1  

Verdade na  TV - 121100 VT 30' 650.00  
Canos  de Fonda - 161,30 VT 30" 526,00  i  
Prograrna Raul Gil (sab)- 141115 VT  ao-  369.00 1 1 
Prograrna do  RatilINJ - 22h15 VT 30' 1.015.00 1 

A  Praça  e  Nossa  (gu) - 231115 VT 30" 971.00 1 1 
Donngo legal  )dom)-  111810 VT 30' 642.00 1 1 
Elam ,dorri)- 151100 VT 30' 790.00 1 1  
Programa  Sim Santos  (dom)  - 24100 VT 30" 1.083.00 1 
Sur Total 

TV Mero Norte 	Programa Agora 
Programa Agora 	121100 VT 30' 87.50 2 	2 2 1 	2 1 	2 	 2 	2 	2 	2 1 2 2 	2 2 2 1 2 1 	2 1 
Sa Total 

Rado 	Araguana 

Horino Indetemninado SPOT 30 25.00  1 1411 1 	1 	4 	4 	3 	3 	3 	3 1 3 	3 3 3 	3 1 3 	1 3 1 3 1 3 1  
Sut Total 

RM. T0036506TM Aragua na  

Horan° Indetermrado 1 	SPOT 30' 37.001 41 	4 	3 3 	2 	3 	2 	2 	3 	2 	3 1 2 	3 2 3 	2 3 2 3 7 ! 
Sid Total 

raguarna 
Haano Indeterrnnado SPOT 30 30.70 1 4 1 	3 3 	1 	1 	3 	1 	4 	1 	1 	3 	1 	2 	1 	3 	1 	2 	1 3 	1 	2j 3 2 	3 2 3 2 3 1 	21 
Sut Total 

Bade Terra H4 Aragua  na  
Horan° indetermrucio SPOT 30" 25,001 4! 	4 	3 4 1 	3 	3 1 	3  1 	3 	3 	3 	3 1 3 	3 3 ! 3 1 	3 	1 3 1 3 	1 3 	1 3 	1 	3 	1  
Ste-Total 

Cane de  Som  - Vinous Public 
CARRO DE SOM  SPOT 60" 65.00 3 	3 	3 3 	3 	3 	3 	3 	3 	2 	2 

ARRO DE SOM 2  SPOT 60 65.00 3 3 	3 3 	3 3 	3 3 3 2 2 

o!al 
Total TV - Ridro-C-arro de  Som  Aborts  

ora D 	ital:PortatS e•Web ha 

3000600 1 I 1 	1 	 1 	1 	1 1 	1 1 ill 1 1 	1 1 1 1 	1 /
1
k
.
F Notic i

r

rieb Barnet 

Msaa 	POrtal• Site 	eb  banco  
014orle 3000600 lii 	II 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1  1 1 I 	I 1 1 1 1 	1 1 	1 	1 	1 „

Po 

T ' 
Recursos Propnos 

Facebook 'Camara lanicipal de Anglers 	 0,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 300450:
dac
i 

Inane-am  i  C.imara de Araguaira 	 Fcrrnato P 	 000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
YouTube l Carrara de Aragualna 	 VT 30- 	 0.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 

Total Sae (Webbanen   
Anarramento Donal 'V Anhangue a  Globo  

Arcurramento Donal - TV Anhangu-a Go. VT 30'I 330001111 1 	1 	I 	1 	1 	1 	11 	!III 	1 	I 	1 	I 	I 
Sul-Total 

NSo Mida I Distnrucão de  Cartaz  e Flyers 
Deartsação de  cartaz  1 	46 	64 cm 1 	290 00 1 Dismbuição em orgãos polacos muncapars. balcões de atendimento, comerco local 

Ste-Total 
Não Mida I Datribucào de Cartaz e  Flyers  

Odintourão de Ellen 1 	15X21 1 	300.90 1 Drstrbucio rem 019-305 públcos muncpas. balcões de atenamento, comerco local  

Ste-Total 
Outdoor-Locação Painel  

Outdoors I 	9 00X3 00 I 	600.001 04  Locações  de Paned Outdoors penodo 30 alas 01/01 	31/01/23 
Sul-Total 

TV LEO VerculaçSo merdal perodo 30  dia,  01101 a 31/01123 
Paal.ed • `Moo Indoor 1 VT 15" 0,29 1001 100 	100 103 	100 	100 	100 	100 	1CO 	100 	100 100 	IDO 	IOC 	100 	100 	100 	1CO 	100 100 	100 	100  100 

ParaLeo  - `Joao kOoor 2 VT 15' 0.29 1001 100 	10C 103 	100 	100 	100 	100 	103 	100 	100 100 	103 	100 	100 	100 	100 	100 	100 I CO 	100 	100 lob 
Ste-Total  

Não Midia 	ProduçSo Gribca 

Produção  de VT  30' 8_550.00 Alocado  ern  Prodioao 
Produção  de Spot 60' soopo Alocado em Produçao 
Prodralla de Spot 30' 450.00 Alocado em Produçáo 
Produpio de VT  para  LED 15' 2833.33 Al0C3(10 em Produção 
PrOCLICAG de  calla..  4/0, papel cotche fosco 1159 46X64crn 2.750000 Alocado  ern  Produçao 
Pirtrourão ae  Oyer,  4e4 cores, papel mocha fosco 115g 
Proo4boll-noressio  Outdoor  lona 2459 

15r2lcrn 
9 00X3.00 

0.223030 
750,003000 

Abocado em Produção 
Alocado em Produção 

Sul-Total 
Total Micla e Ittio Milo • fhodutio Grifica  
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Tola,  Ins  29 30 31 

40 19.236.00 

21 9.275,00 

29 9.563,00 

18 10 24300 

62 4 030.00 
635 65.838,67 

31 RS 0.00 
31 RS 0.00 
31 60 0,08 
93 RS 0,00 

6200 1.798.00 

1000 RS 2.750.00 
5000 RS 1,100.00 

19.483 33 6008 

o 

0,00 
1.088,00 4 

531,00 4 
822,00 2 

2044.00 4 
1.110,00 3 
1.020,00 2 
1.808,00 2 

483,00 2 
2.670.00 

412,00 2 
548,00 2 
164.00 
378,00 
748,00 2 

2.109,00 3 
3 303,00 3 

1 320,00 5 
1 325,00 5 
2470,00 2 

528,00 2 
622,00 2 

1.034,00 2 
1.358,00 2 

618.00 

900,00 6 
438.00 3 

1.245.00 3 
1.260,00 6 

396,00 
656,00 2 

2652,00 2 
1.008.00 3 

1.008.00 3 

775,00 5 
1.300,00 2 

526,00 
738.00 2 

1.015,00 
1.942.00 2 
1.284,00 2 
1.580,00 2 
1.083,00 

2 	2 44 3.850,17 
44 3.850,17 

J 	1 3  1 3  88 
88 

2 200,00 
2 200.00 

,I  	1  3  1 3  77 
72 

2 664,00 
2004.00 

1 3 1 2 75 
75 

RS 2 677.50 
2.677.50 

1 	1  3  1 3  84 RS 2100,09 
84 2100,00 

31 
	

R$ 2.015,00 
31 
	

RS 2 015 00 

1  1 1 1 1 1 	31 
31 

.1  1 	1 1 1 I, 
 31 

31 

RS 5 000.03 
RS 5 000,00 

RS 4 500.00 
R34.500,00 

I 	I 	I RS 330.00 
330.00 

65290,00 
290.00 

85 360.00 
360,00 

4 RS 2 400.00 
4 2400.00 

100  100  100  3100  65699,09 
100  100  100  3100  RS 899.00 

RS 8 550.00 
65 000,88 
RS 450.00 

RS 2033.33 

RS 3 000.00 4 

12740 

10.3.4 - Resumo Gera)  Period()  de veiculação: valores 
(absolutos e percentuais) dos investimentos alocados em 
midia, separadamente por meios: e os valores (absolutos e 
percentuais) alocados na produção de cada peça, 
separadamente, de  midis  e rdlo midle 

Formato Dias  Ins/ Old Period°  Total Bruto R$ 94, 

Meios utilizados 
TV Aberta i 5 Emissoras)  VT  30" 30 152 01/01/ a 31/01/23 RS 52.167.17 17,39 
Radio (4 Emissoras)  Spot  30" 30 319 01/01/ a 31/01/23 RS 9.641,50 3,21 
TV  LED  (1 Fomecedor)  VT  15" 30 6200 01101/ 831/01/23 R$ 1.798,00 0,60 
Carro de Som  Spot  60" 22 62 01101/a 31/01/23 65 4.030.00 1,34 
Distribuição de Panfletos e Cartazes  (promoters) Cortez  46X64,  Flyers  15X21 2 6000 01/01 a 02/01/23 RS 650,00 0.22 
Locação Painel  Outdoor Outdoor  lona 9.00X3.00 30 4 01/01 a 31/01/23 R$ 2.400,00 0,80  
Internet  /  Site  (2 Provedores) 3000 600px, 200 x 200 px. 300 x 255 30 2800000 01/01/ a 31/01/23 RS 9.500.00 3,17 
Arquivamento Digital (globo)  VT  30" 30 1 01/01 831/01/23 R$ 330,00 0,11 
Recursos Propnos 1000 x 1000 px.  VT  30" 30 o 01/01/ a 31/01/23 65 0,00 0.00 

Total de mido R$ 35.053 RS 80.516.67 26.84 

Prockietio 

Peças Formato  Old  Valor Unitário RS 
Total Produção 

 
RS 

Produção de  VT  30' 1 8550,00 65 8.550.00 2,85 
Produção de  Spot  60" 1 800,00 RS 800,00 0,27 
Produção de  Spot  30" 1 450,00 RS 450,00 015 
Produção de  VT  para  LED  15" 1 2833,33 R$ 2.833,33 0,94 
Produção de Outdoor,lona 2408 9.X3cm - 4 750,00 R$ 3.000,00 1,00 
Produção de flyer.4/4 cores.  couch&  115g frente e verso 15X21cm 5000 0,220000 R$ 1.100,00 0,37 
Produção de cartaz, 4/0, papel couche tosco 1209 460 64 cm 1000 2,750000 R$ 2750,00 0,92 

Total de produção RS 6008 RS 19.483.33 6,49 
Total Geral de Mido .., Produção 41.061 RS. 100.000,00 33.33 

Observação Tabela cheia dos veiculos Valores  hallos  Desconsiderados os costos internes e honorários de terceiros 
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TERMO DE ENCERRAMENTO 

Neste termo, finalizamos o PLANO DE COMUNICAÇÃO PUBLICITARIA - Via Identificada, 
idêntico ao apresentado no invólucro 1 (via não identificada), em concordância com os 
termos do Edital, enumerado das páginas 01 a 13. 

Araguaina, 15 de julho de 2022 

çf6T-153\44- 
Responsável pela Agência: Harnete Parente Lira 
Cargo: Sócia-Administradora / Diretora de Midia  
HP  LIRA AGENCIA DE PUBLICIDADES EIRELI 

UAU PROPAGANDA 
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Raciocínio Básico 

Para atendermos de maneira mais ampla e assertiva o  briefing  da campanha e, por 
consequência, o plano de comunicação, deve-se começar por entender qual o papel do 
Poder Legislativo Municipal. 

Em seus estudos de política,  John Locke  considera o Legislativo o órgão Supremo do 
Estado e, na Constituição Americana, ele figura em primeiro lugar entre os Três Poderes. 
Esta grandiosidade fica evidenciada por meio de sua grande função: falar em nome do 
povo. Na verdade, este é o ideal que deve nortear a prática enquanto representante da 
sociedade. A organização do Legislativo tem o tônus democrático, porque reúne maioria e 
minoria e onde o confronto das ideias e a critica pública estão sempre presentes, 
evidenciando sua característica democrática. 

Em 05 de outubro de 1988, foi promulgada a atual Constituição Federal, que resgatou: 
I - os direitos e as garantias individuais e coletivas e a cidadania; 
II — consagrou o Estado Democrático de Direito, definindo as principais políticas públicas; 
Ill - assegurou aos Municípios a condição de Entes Federados (CF,  Art.  1°, "caput"). Até 
então, o Município constituía parte do território do Estado; 
IV - as Câmaras deixaram de ser órgão do Governo Municipal, para se constituírem em 
Poder Legislativo:  "Art.  31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo 
Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder 
Executivo Municipal, na forma da lei." 

0 ente federativo Município, no Brasil, é um dos mais autônomos do mundo, de acordo com 
nosso ordenamento jurídico e se comprova pela capacidade de: I — eleição de seus 
representantes para os Poderes Municipais; II - legislar sobre assuntos de seu interesse 
peculiar (CF,  Art.  30);  III  - tributar (CF,  Art.  156) e empregar seus recursos; IV - elaborar 
seus instrumentos de planejamento (PPA — LDO — LOA) e, V - organizar e administrar os 
serviços municipais sem interferência dos governos federal ou estaduais. 

0  art.  18 da CF/88, expressa: "A organização  politico-administrativa da República 
Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 
todos autônomos nos termos da Constituição". 

Os Vereadores são representantes do povo, por simetria ao  art.  45 da CF: "A Câmara dos 
Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos, pelo sistema proporcional, em 
cada Estado, em cada Território e no Distrito Federal." Para esse especial exercício de um 
mandato popular, o Vereador deve estar isento de vínculos comprometedores do exercício 
do cargo e não incidir em nenhum impedimento. Ao elevado grau de responsabilidade de 
legislar, fiscalizar e julgar, correspondem os deveres inerentes 5 conduta no cargo. 

As Câmaras e Vereadores pela sua proximidade com a realidade local, com a população e 
seus problemas e reivindicações, são a base da República. 0 povo espera das Câmaras 
Municipais que legislem bem e em favor do bem-estar geral da população, observados os 
princípios constitucionais do  art.  37 da CF. 

É grande a responsabilidade do povo ao escolher os seus representantes, seja para 
elaborar a Constituição do Estado, seja para elaborar as leis infraconstitucionais, uma vez 
que afetam a vida dos próprios poderes, das unidades federadas e dos cidadãos. Mas vale 
observar que todas as leis precisam ser aprovadas pelo Legislativo, inclusive as que são 
aplicadas ao Poder Judiciário, ao Poder Executivo e ao próprio Legislativo. Portanto, o 
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Poder Legislativo assume enorme importância desde o desenho da Constituição, da feição 
do Estado, quanto da constituição dos demais Poderes. 

Na própria CF são definidos os objetivos fundamentais da República:  "Art.  3° Constituem 
objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I - construir uma sociedade livre, 
justa e solidária; II - garantir o desenvolvimento nacional; Ill - erradicar a pobreza e a 
marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV - promover o bem de 
todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 
discriminação." 

Esses objetivos compreendem todas as áreas de influência: economia, política, educação, 
cultura, saúde, moradia, mobilidade urbana, emprego e renda, bem-estar social  etc.  
Logo adiante, a CF dispõe sobre os direitos sociais:  
"Art.  6° São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o 
transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, 
a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição." 

Em resumo, os  art.  3° e 6° dão uma clara diretriz ou rumo do que se espera do Poder 
Legislativo Municipal. É uma tarefa desafiadora e de grande importância. Portanto, tudo 
quanto se insere na compreensão de "interesse local" (CF.  art.  30, I e V), é da competência 
da Câmara legislar, fiscalizar e julgar, nos limites da legislação vigente. 

No sentido geral, se espera que as Câmaras e Vereadores cumpram com suas funções 
institucionais. No sentido mais especifico espera-se que: 
- acompanhe e conheça a conjuntura política, econômica e social do Pais; 
- conheça a realidade e situação de seu Município; 
- os vereadores atuem em respeito mútuo, independentemente da cor partidária; 
- exerça suas funções com zelo e probidade; 
- represente fielmente o povo; 
- faça leis justas e necessárias; 
- que seja o guardião e promotor do interesse público e social; 
- que exija o cumprimento da LOM, das leis em geral, dos Orçamentos e do Plano diretor; 
- que seja independente do Executivo, mas atue em harmonia com ele; 
- que julgue as Contas do Prefeito com rigor e seriedade; 
que julgue o Prefeito e seus pares com imparcialidade; 
- fiscalize o Poder Executivo e seus órgãos com o rigor da lei; 
- promova apuração de eventual irregularidade através de CPI, quando necessário; 
- que as Comissões Permanentes realmente discutam as proposições para emissão de 
Parecer; 
- que as Comissões Permanentes, além de emitir pareceres, fiscalizem a Administração em 
suas áreas de atribuição. 

Entendendo um pouco mais sobre o papel da Câmara, partimos para uma leitura sobre o 
município de Araguaina, no qual esta Câmara de Vereadores legisla, onde analisamos 
dados econômicos, sociais e  politicos.  

Araguaina possui população estimada, em 2021, de  lob  245 habitantes, sendo o segundo 
mais populoso do estado, atrás apenas da capital Palmas. 

É considerada centro econômico estratégico, indutor de desenvolvimento regional. 
Destaca-se por seu centro comercial varejista e atacadista, atendendo um mercado de 2 
milhões de consumidores em um raio de 250 km. 0 comércio é puxado pelo agronegócio, 
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cada vez mais profissionalizado e produtivo. A agricultura de precisão na produção de 
e a pecuária de ponta movimentam as demais cadeias produtivas. 0 município conta com 
6 frigoríficos exportadores, além de 2 unidades produtoras e de abate de frango. 0 possui 
mais de 100 mil hectares de floresta plantados, incluindo eucaliptos, seringueiras e 
madeiras nobres, que geram oportunidade de negócios nos setores de movelaria, produção 
de celulose e de carvão. 

O indice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), segundo a última edição do Atlas 
de Desenvolvimento Humano, em Araguaina foi de 0,752, mais alto do que a média do 
Brasil. 0 IDHM é calculado considerando três dimensões no município: a Educação, 
Longevidade e a Renda. Na classificação do IDHM no estado do Tocantins, é o município 
que ocupa o segundo lugar no  Ranking.  Já com relação aos municípios brasileiros ocupa a 
posição 177° (Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013). 

Em 2020, o salário médio mensal era de 2.0 salários-mínimos. A proporção de pessoas 
ocupadas em relação à população total era de 19.8%. Considerando domicílios com 
rendimentos mensais de até meio salário-mínimo por pessoa, tinha 34.4% da população 
nessas condições, o que o colocava na posição 136 de 139 dentre as cidades do estado e 
na posição 3698 de 5570 dentre as cidades do Brasil. 

Em 2019, os alunos dos anos inicias da rede pública da cidade tiveram nota média de 6,0 
no IDEB. Para os alunos dos anos finais, essa nota foi de 4,6. A taxa de escolarização (para 
pessoas de 6 a 14 anos) foi de 97,5 em 2010. 

A taxa de mortalidade infantil média na cidade é de 9.39 para 1.000 nascidos vivos. 
Apresenta 15.8% de domicílios com esgotamento sanitário adequado, 76.9% de domicílios 
urbanos em vias públicas com arborização e 5.9% de domicílios urbanos em vias públicas 
com urbanização adequada (presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio). 

Assim, nesse cenário, a Câmara Municipal de Araguaina, em sua atual gestão, busca se 
aperfeiçoar cada dia mais, construindo um amplo canal de informação para todos cidadãos, 
sobre as informações de todos os seus trabalhos, facilitando de várias maneiras a 
Comunicação entre o Legislativo e a população. 

A administração reconhece o desafio gerado pela falta de envolvimento da população com 
as questões do Legislativo, nesse sentido é necessário interagir mais com informações, e 
ampla divulgação dos trabalhos do legislativo, em especial no que se refere a fiscalizar as 
ações do Poder Executivo, e em destacar que as ações desta Casa de Leis são construídas 
em sintonia e em parceria com a sociedade. 

A administração de forma transparente, realizando todas as ações com a mais absoluta 
transparência nos seus atos, cumprindo as leis de responsabilidade e de publicidade, 
publicando todos os atos na imprensa oficial e Portal da transparência, como também 
cumprindo as normativas expressas pelo Tribunal de Contas do Estado. 

Assim, a comunicação publicitária se faz ferramenta indispensável para apresentar uma 
campanha publicitária mostrando o trabalho da  Camara  Municipal de Araguaina. Um 

trabalho de aproximação constante com a comunidade por meio da realização, 
semestralmente, de sessões nos bairros (retomadas no ano de 2022, devido a pandemia 
do Coronavirus/COVID-19). É o encontro direto com a população, ouvindo todas as 
demandas para transformar em proposituras, que após discutidas e aprovadas em plenário 
são encaminhadas ao Executivo Municipal. 
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0  briefing  orienta os concorrentes a trabalharem com propostas que divulgue "a imagem 
positiva da Câmara Municipal de Araguaina para a Sociedade, visando uma aproximação 
entre o cidadão e o Poder Legislativo". 

0 plano de comunicação publicitária busca atender os objetivos de comunicação 
apresentados pelo  briefing.  Com  uma estratégia eficiente e ciente das responsabilidades 
da Câmara Municipal, vamos trabalhar uma campanha criativa e dinâmica, utilizando ações 
de engajamento aliadas à midia convencional (tv, rádio, impressos,  out-of-home,  
panfletaria) e presença no meio digital. 

Com isso, a publicidade institucional se reforça no intuito comunicar as demandas da gestão 
de forma incisiva e clara, com adesão da população e, assim, colaborar para o exercício 
cada vez mais pleno da cidadania. Todo o projeto se baseia nos princípios da administração 
pública encontrados em nossa Constituição Federal. 
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Estratégia de Comunicação Publicitária 

Nossa proposta trabalha com o desafio de ampliar, conforme as necessidades 
comunicacionais descritas no  Briefing,  a confiança dos eleitores no Legislativo Municipal, 
buscando a aproximação das pessoas nas atividades diárias da Câmara, em especial do 
projeto Câmara nos Bairros. 

Busca-se apresentar como a participação de cada eleitor pode transformar nossa cidade, 
em setores fundamentais com saúde, infraestrutura, mobilidade, habitação e bem-estar 
social, aumentando assim a autoestima dos cidadãos. É essencial mostrar o trabalho da 
Câmara Municipal de Araguaina que, para estar cada vez mais próxima da comunidade, 
realiza semestralmente sessões nos bairros a serem retomadas no ano de 2022. Um 
projeto que leva o Legislativo para junto da comunidade, ouvindo todas as demandas para 
transformar em proposituras, que após discutidas e aprovadas em plenário são 
encaminhadas ao executivo municipal. 

Nossa campanha se reveste da preocupação constante dos vereadores em trabalhar em 
prol da comunidade, com escopo em resultados de curto prazo, para as mais diversas 
situações existentes no bairro onde é realizada a sessão. Um processo que é feito de mãos 
dadas com toda a sociedade do nosso Município, contribuindo de forma profícua para 
resolver os mais diversos conflitos da comunidade. 

Em um plano de comunicação integrada, todas as falas e canais de comunicação da 
Câmara Municipal de Araguaina devem manter a mesma unidade temática, ratificando o 
posicionamento pela repetição dos conteúdos e informações prioritárias. 

Outro ponto importante no processo de comunicação é conquistar permanentemente a 
atenção da sociedade para a campanha. Para tal, faz-se necessário mais do que ações 
convencionais de midias. A midia tradicional é capaz de alertar e informar a população. 
Vistos os princípios de razoabilidade e economicidade para o trato com o bem público, 
buscou-se estratégias criativas para que o tema esteja no cotidiano da população, captando 
sua atenção em suas rotinas diárias. 

0 objetivo especifico da comunicação está em enfatizar uma Casa em constante 
melhoramento para disponibilizar serviços cada vez melhores, estimulando a participação 
do cidadão nos assuntos da cidade. E, assim, construir uma relação de confiança e empatia 
entre câmara e cidadãos, demonstrando a Câmara como o principal instrumento do 
município que atua na intermediação e na resolução de conflitos junto ao poder Executivo. 

Uma prática continua que gera resultados para população através das ações do Legislativo 
Municipal, como projetos, apurações e discussões importantes. Conquistas que precisam 
ser revertidas na construção da imagem da Câmara, exortando que tal conjuntos de 
benefícios vai melhorar com o envolvimento popular. Vamos despertar o outrora espirito 
cidadão dentro de cada um, um sentimento de pertencimento e de necessidade de estar 
junto e fazer parte das decisões sobre o futuro de Goiânia. Finalmente, pretendemos 
divulgar a ação parlamentar de cada vereador. 

Dentro deste cenário, foi criada a campanha com o conceito "Câmara nos bairros: É a 
cidadania cada vez mais perto de você", com desdobramentos desenvolvidos para os eixos 
pretendidos pela administração da Casa. 

Rua das Mangueiras, 918 Centro I Araguaina/TO - CEP: 77.804-110 - Fone: 63 3414 5094 



 

Dighou  
0 conceito deixa clara a premissa básica do projeto: levar a  Camara  aos bairros 
possibilitando o exercício da cidadania perto da casa de cada eleitor, levando o Legislativo 
onde a vida de cada um acontece. 

Para facilitar engajar o eleitor, a campanha trabalha com a tagline: Com sua participação e 
transparência, a gente muda a realidade. 

0 que dizer? Apresentar, com clareza, credibilidade e economicidade, as ações da  Camara  
Municipal, destacando o junto a população, o projeto  Camara  nos Bairros, ratificando o 
poder de cada munícipe junto a  Camara  Municipal, observando que ele tem direito de 
apresentar sugestões, propor ideias, oferecer denúncias e mostrar discordâncias, 
exercendo seu papel de cidadão. 

Pretende-se ressaltar a importância da participação popular ao levar o Legislativo para junto 
das comunidades. Concomitantemente, pretende-se evidenciar a necessidade de cada 
eleitor estar presente, de forma ativa, no dia a dia do legislativo Municipal. 

A quem dizer? Conforme estabelecido no  briefing,  o público-alvo primário da campanha é 
formado pela sociedade em geral de Araguaina. Como público secundário, definiu-se os 
formadores de opinião, que contribuem para disseminar as informações da campanha. 

Como dizer? Considerando o grau de instrução do público, a campanha foi planejada e 
desenvolvida para que o conceito e seus desdobramentos sejam apresentados de forma 
clara e direta, seja nos aspectos textuais como visuais. Essa construção possibilita fácil 
entendimento e assimilação dos conteúdos, bem como sua reprodução e disseminação 
pelos públicos (seja o público geral da cidade, ou formadores de opinião). A linguagem e 
as estruturas textuais foram adaptadas as especificidades de cada meio a ser utilizado e 
cada público, podendo ser mais elaborada e aprofundada, mantendo a identidade da 
campanha e maximizando o uso de cada ferramenta escolhida. 

Quando dizer? Conforme especificação do  briefing,  a campanha foi planejada para um 
período de 30 dias, com verba para produção, veiculação, exposição e/ou distribuição de 
R$ 99.808,30 (noventa e nove mil, oitocentos e oito reais e trinta centavos). 

Que meios de divulgação, instrumentos ou ferramentas utilizar? Para a execução desta 
estratégia, foram selecionados meios de comunicação tradicionais de grande impacto além 
de formas de comunicação dirigidas. Serão utilizados: midia eletrônica (tv aberta e radio), 
midia  out-of-home (outdoor  e painel de  led),  folheteria (cartaz e  flyer)  e midia digital (e-
banner).  A campanha também inclui as redes sociais da  Camara,  além dos demais recursos 
próprios. Todos em sinergia, completando e/ou reforçando um ao outro. 

0 comercial de  Tv  aberta atinge o público-alvo da população da cidade, da abrangência a 
campanha e prestigio. Sua linguagem visual, permite a exposição clara da premissa da 
campanha, enfatizando a possibilidade do exercício da cidadania perto de cada pessoa. No 
meio radio, optamos por dois caminhos: um  spot  de 30 segundos com apelo mais emocional 
e um programete de 60 segundos com argumentação racional. 

Na estratégia, a midia  out-of-home  tem importância ampliando frequência e gerando 
visibilidade ao grande público. Devido ao alto impacto, aumenta o  recall  da campanha e 
dos conteúdos expostos, com exposição 24 horas. Trabalharemos com  Outdoor,  com 
enfoque no trabalho do legislativo. 0 painel de  Led  reforça o conceito da campanha. 
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Em folheteria para distribuição para a cidade, vamos trabalhar com Cartaz e  Flyer,  com 
enfoques nas comunidades que receberão a próxima edição do Câmara nos Bairros. 

Buscando maior penetração na população mais jovem e formadora de opinião, e fomento 
no processo argumentativo, o meio digital ganha destaque na campanha: 
a. o  site  próprio da Casa ganhará  banner  identificando a campanha, além de área 
agregando as informações correlatas 
b. webbanner em  sites  e portais locais, que direciona o público institucional da campanha 
para o  site;  
d. o vt também será veiculado em redes sociais como Facebook, lnstagram e YouTube; 
e. publicações especificas para as redes sociais, como Carrossel e  Story.  

Ainda no ambiente digital, sugere-se o uso da página de Facebook (por ser uma rede de 
grande participação) como recurso próprio, para difusão de noticias e informações 
correlatas à campanha. Será criado um wirefranne (estrutura para publicação) a ser 
atualizado pela equipe de comunicação da Câmara para cada postagem. A campanha 
prevê o uso do lnstagram, para difusão de imagens relacionadas ao dia a dia da Casa e 
seus conquistas. 

Com recursos próprios, a campanha ganha profundidade e consistência do discurso em 
período constante. 

Assim, a comunicação alcança, com frequência e impacto necessários, seus públicos de 
interesse, levando as mensagens prioritárias, respeitando os princípios da administração 
pública, a legislação vigente, e principalmente os princípios da eficácia e da economicidade 
dos atos públicos. 
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Para a execução da estratégia da campanha, serão necessárias as seguintes peças 
apresentadas como exemplos (com respectivos detalhamentos e comentários): 
1. VT  30 segundos, a ser utilizado tanto no meio TV aberta e em redes sociais, 
apresentando o conceito da campanha, de forma a reforçar a importância de cada cidadão, 
destacando as ideias, vontade, sugestões e soluções que podem surgir da população; 
2. Spot  de 30 segundos, com apelo mais emocional, valorizando a população, com 
linguagem simples e direta, reforça os conceitos de desenvolvimento, de fortalecimento da 
cidade, por meio da ação conjunta das pessoas; 
3. Programete 60 segundos, com linguagem racional, tratamda realização do Câmara nos 
Bairros, explicando o projeto; 
4. Outdoor,  em policromia, apresentando o partido temático da campanha, enfoque 
institucional no trabalho do Legislativo; 
5. Led  10 segundos, com partido temático da campanha; 
6. Cartaz, formato 46x64cm, policromia, com partido temático da campanha, reforçando o 
convite a participar do Câmara nos Bairros; 
7. Flyer,  formato 15x21cm, com partido temático da campanha, dando detalhes da próxima 
edição do projeto Câmara nos Bairros; 
8. E-banner,  em formatos variados conforme canal de veiculação selecionado, destinado a 
ampliar a cobertura e a frequência da campanha, direcionando o internauta ao  site  da 
Câmara; 
9. Post  Carrossel, para lnstagram, apresentando o Projeto Câmara nos Bairros; 
10. Story,  para lnstagram, reforçando nas redes, com maior alcance para apresentar a 
edição do Câmara nos Bairros. 

Além das peças corporificadas, listadas acima, serão necessárias as seguintes peças: 
11. Personalização das Redes Sociais, com identidade da campanha; 
12. Modelo (wireframe) para publicação no Facebook e lnstagram, com identidade da 
campanha, a ser utilizado conforme demandas da Secretaria de comunicação, com 
atualização interna, para unificar os conteúdos publicados na rede social e permitir maior 
alcance da campanha dentro desse meio. 
13. Site  Oficial, criação de área dentro do  site  para agregar conteúdo correlato à campanha; 
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Estratégia de midia e não midia 

Em atendimento ao  briefing,  a estratégia de midia e não midia foi planejada de acordo com 
a Estratégia de Comunicação e a Ideia Criativa para alcançar o público-alvo dessa 
campanha que é toda a população de Araguaina, de forma objetiva, clara e sem dispersão 
da verba investida. 

Com o conceito "Câmara nos Bairros: É a cidadania cada vez mais perto de você", e com 
meios selecionados vamos alcançar os objetivos geral e específicos de comunicação que 
são de complementar a comunicação interna do Poder Legislativo, prestar contas, informar 
a população sobre as atribuições e obrigações do mesmo, incentivar e convidar a 
população para participar do cotidiano da Câmara. 
Para exemplificar a estratégia, o período da campanha será de 30 dias, no período de 01 a 
30 de setembro/22, com uma verba de R$. 99.808,30 (noventa e nove mil, oitocentos e oito 
reais e trinta centavos). 

E os meios selecionados nesta estratégia são: TV (aberta), Rádio, Digital, 00H 
(Outdoor/Painel de  Led),  assim como os meios próprios da Câmara. 

Penetração  do  meio  no total  da população  - 30  dias  
Penetration of the medium in the population - 30 days 

N aberta 

Poole/km 
(arty 101 Mood - Torrt Cod,* Psdei - BA 06 24201- moro119-dezero119 - 10 rtercidos 
kro total pPept40oio 12 75 rot - Amara -23 nt3 lotteo,stx Jomeno 89 iK  OCO  ;twat 
thmfso Total 8,891,4 (DP)12 360 COO 	P.P.05* (17 622 	Ga16.6 (2 149 COO; Corr:bail 786 0301, Ski Paulo Meow Itoto) (14 629 COOL Soi/ 5Jdette - oleo got* „loop( 9,0 421 4S8802 
Catopl3s I 960 000', 14,04 Saotota (1 S15 000) 
Porto 0 	401 C05), Ro de 166vo 110 519 COO. 	ticedoote (4115 COT,. trodot (I 222 AM. Re* (2 277 0001. ketitt8 13 157 0:0I.  
SI., 	imeto RM Cords e 8ducli Sorost4) ill 151 00! 

TV Aberta: segundo pesquisa (Kantar), a TV aberta continua sendo o principal meio de 
comunicação no Brasil e, também, o meio mais contiavel quando o assunto e informação. 
É o principal meio para atingir o público desta campanha, por ter fácil penetração em todas 
as classes sociais, influenciar os hábitos de consumo, formar conceitos e conscientizar a 
população de modo homogêneo. Segundo Midia Dados/21, o meio tem 87% de penetração 
na população brasileira, o consumo do meio é distribuído prioritariamente nos públicos 
acima de 24 anos, da seguinte forma: 17%, de 25/34 anos; 19%, de 35/44 anos; 18%, de 
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45/54 anos e 14% de 55/64 anos. Em relação à classe econômica, a distribuição do perfil 
de consumidores se concentra na classe C (49%), seguida por A/B (35%) e  DIE  (16%) 

Veicularemos  VT  de 30" em programação local e nacional no período de (01 a 18 de 
setembro/22), na TV Anhanguera Araguaina, emissora de maior audiência que cobre 48 
municípios com uma população de 589.358. 

Meio Rádio: permite uma rápida concretização do planejamento. Meio flexível que permite 
segmentar o público-alvo, "regionalizar", possibilitando a obtenção de elevados  indices  de 
repetição; excelente meio no contato direto com o público. Segundo pesquisa (Kantar), o 
meio rádio alcança quase 90% da população brasileira. Conforme o Midia Dados/21, o 
consumo do meio é distribuído nos públicos de 12/19 anos (10%); 20/24 (8%); 25/34 anos 
(18%), 35/44 anos (21%), 45/54 anos (18%); 55/64 (15%) e 65/75 (9%). Em relação à classe 
econômica, a distribuição do perfil de consumidores se concentra na classe C (46%), 
seguida por A/B (40%), e menor consumo em D/E (14%). Possui baixo custo por mil, além 
ser um meio local, evitando a dispersão do investimento. 

Sendo um amplificador que permite o reforço de comunicação e massificação, o rádio é o 
companheiro que atravessa gerações, um dos meios que mais se reinventou nas últimas 
décadas e segue emplacando a sua relevância na conversa com as pessoas e com as 
marcas. 0 meio atinge os perfis mais variados, a média de consumo entre as faixas etárias 
é alta e demonstra a capacidade do rádio de conversar com audiências de diferentes  
devices.  Veicularemos  spot  de 30" e programete de 60", durante o mês de setembro/22 nas 
principais emissoras de rádio de Araguaina, de segunda a sexta em faixa nobre. São elas: 
Rádio CBN, Rádio Araguaia FM, Rádio Tocantins e Rádio Terra. 

Meio digital: o Brasil tem 152 milhões de pessoas com acesso à internet segundo a Agência 
Brasil. É o meio que mais cresce, segundo o PNAD, além de ter baixo custo de veiculação 
dos anúncios, comparando com as midias tradicionais. Para esta campanha sugerimos os 
portais/sites de noticiais que atualmente são grandes prestadores de serviço aos leitores, 
pois preenchem uma lacuna, trazendo informação, noticias local, nacionais e 
internacionais, esportes, política, oferta de serviços, classificados, entretenimento e estão 
incorporados na rotina dos internautas. Veicularemos e-banners  de diversos formatos: 
300x600px, 930x150px. 360x300px, 790x150px, 970x150px e 300x250px. No período de 
01 a 30 de junho/22 de segunda a sexta feira, com compras por diária e CPM, nos seguintes 
portais/sites. G1 Tocantins, Cleber Toledo, Ti Noticias,  AF  Noticiais, AN Noticiais e Portal 
Fatos e Noticiais. 0 meio digital também será contemplado com  Story  para Instagram e  
post  carrossel com a temática da campanha para serem publicados nas redes sociais da 
Câmara. 

Midia Exterior: o meio 00H vem se confirmando no mercado brasileiro a sua posição de 
destaque, com 8,6% de participação na divisão das verbas publicitárias em 2020. Tal midia 
se configura hoje como a terceira de maior investimento do pais, perdendo apenas para TV 
e internet (Fonte: Cenp-Meios, 2021). Atualmente, é quase impossível não nos depararmos 
com pelo menos uma peça de  out-of-home.  Elas simplesmente estão lá, em nossas idas e 
vindas do dia a dia. As pessoas estão fora de casa nos mais diferentes horários e locais. 
Ao longo do dia, passam grande parte do tempo no trabalho e se locomovendo. Muitos 
desses locais possuem presença efetiva de 00H, tornando claro o grande potencial e 
diversidade que o meio possui. 

Usar esta midia junto aos demais meios irá proporcionar impacto e alcance maiores, assim 
como também irá reforçar a mensagem junto ao público. 
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Outdoor:  veicularemos em 10 placas de  outdoor  em vias de grande fluxo de Araguaina na 
bissemanal 38 (12 a 25 de setembro/22). 

Painel de  Led:  veicularemos durante do o mês de setembro um  video  de 10" em um painel 
de  led  sendo 100 inserções dia. 

Não Midia: produção e impressão de 10.000 panfleto, formato 15x21cm 4/4 cores e 1.000 
cartazes formato: 46x64cm, informando a população e dando detalhes da próxima edição 
do projeto  Camara  nos Bairros, os mesmos serão distribuídos e afixados nas secretarias 
municipais, entidades de classe, associação de bairros e no comércio em geral. 

Recursos Próprios: são de extrema relevância para aproveitamos como meio de 
comunicação, na estratégia prever produção de peças para uso de forma orgânica nas 
redes sociais (Facebook, lnstagram e Youtube). Essas são as midias que podemos utilizar 
como forma de levar a mensagem para mais pessoas e promover o engajamento da 
campanha. 

Simulação do plano de distribuição das peças, resumo de veiculação e gráficos nos anexos. 

Rua das Mangueiras, 918 Centro I Araguaina/TO - CEP: 77.804-110 - Fone: 63 3414 5094 
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Simulação Geral da Dstribuição das Peças - TOMADA DE PREÇOS N° 001/2022 

Período: 01 a 30 de setembro/2022 

MEIO FORMATOS 
QUANT. 
PEÇAS 

PRODUÇÃO VEICULAÇÃO 
QUANT. 
INSER. 

PERiODO 

1 TELEVISÃO 

Edição e gravação de  VT  30". incluindo trilha, 
locução, captação de externas/banco de 

imagens, figurantes e acabamentos. 
1 R$ 	15.000,00 57% R$ 	21.412,00 29% 37 

01 a 30 de setembro/22 em 
programação local e 

nacional 

2 RADIO 

Produção de  spot  de 30", incluindo trilha e 
cachê de locução e 

Produção de 1 programete de 60", incluindo 
trilha, cache de locução e mixagem. 

2 R$ 	1.500.00 6% R$ 	24.776,40 34% 528 
01 a 30 de setembro de 
segunda a sexta feira 

3  OUTDOOR  
Impressão de cartazes de  Outdoor.  Formato 

9x3m 
15 R$ 	1.500,00 6% R$ 	6.000,00 8% 10 12 a 25 de setembro/22 

4 
PAINEL DE 

LED  

Impressão de 20 adesivos para busdoor 
sendo 2 modelos, 

1 R$ 	800,00 3% R$ 	845,00 1% 3000  
01 a 30 de setembro de 

segunda a domingo 

5  INTERNET  

Produção de E-banners  formatos: 300x600px, 
930x150px. 360x300px, 790x150px, 

970x150px e 300x250px. 
9 R$ 	- 0% R$ 	20.374,90 28% 

110 mil  imp.  
E 44 diárias 

01 a 30 de setembro/22 
de segunda a sexta feira 

Produção de  post  carrossel e  story  para o 
instagram para uso nas redes sociais da 

Câmara. 
2 R$ 0% R$ 0% 

Durante o mês 
de setembro/22 

6 NÃO MIDIA 

Produção de panfletos formato: 15x21cm, 
4x4 cores, em Couche Fosco 170g 

10.000 R$ 	2.800.00 11% R$ 	- 0% 

Distribuição nas secretarias. 
escolas e entidades de 

classes durante todo o mês 
de setembro/22 

Produção de cartazes formato: 46x64cm, 4/0 
cores, em Couchê Fosco 1709 

1.000 R$ 	3.800,00 14% R$ 0% 

Serão fixados nas 
secretarias municipais, 

entidades de classe e no 
comercio em geral. 

Setembro/22 

Fotos (banco de imagens) 10 R$ 	1.000,00 4% R$ 	- 0% set/22 
_ 

TOTAL GERAL: PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO R$ 26.400,00 100% R$ 73.408.30 100% R$ 99.808.30 
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Estrategia de Midia e Não Midia 

Campanha: TOMADA DE PREÇOS N° 001/2022 

Meio: TV Aberta 

VEICULO: TV ANHANGUERA ARAGUAINA - REDE GLOBO ABRANGÊNCIA 

Programa Datas de veiculação T.  Ins.  V.  Unit. VT  de 30" V. Total Aguiarnápolis, Ananás, Angico, Aragominas, 

Araguatins, Araguaina, Augustinópolis, Araxá do 

Tocantins, BabaçulAndia, Barra do Ouro, Bom Jesus do 

Tocantins, Buriti do Tocantins, Cachoeirinha, Campos 

Lindos, Carmolândia, Carrasco Bonito, Colinas do 

Tocantins, Darcinópolis, Esperantina, Filadélfia, 

Fortaleza do Tabocão, Guarai, Itaguatins, ltapiratins, 

Juarina, Luzinópolis, Maurilândia do Tocantins, 

Muricilândia, Nazaré, Nova Olinda, Palmeiras do 

Tocantins, Pedro Afonso,  Prague,  Praia Norte, 

Presidente  Kennedy,  Riachinho, Sampaio, Santa Fé do 

Araguaia, Santa Terezinha do Tocantins, São Bento do 

Tocantins, São Miguel do Tocantins, São Sebastião do 

Tocantins, Sitio Novo do Tocantins, Tocantinópolis, 

Tupirama, Wanderlândia e Xambioá, 

Bom dia Praça 02, 05, 08, 12, 15, 5 R$ 	212,00 R$ 1.060,00 

Bom dia Brasil 07, 14, 2 R$ 	272,00 R$ 544,00 

J. Anhanguera  la  Ecição 09, 16, 2 R$ 	511,00 R$ 1.022,00 

Vale a Pena Ver de Novo 03, 06, 10, 13 4 R$ 	187,00 R$ 748,00 

J. Anhanguera 2a Edição 07, 14 2 R$ 	904,00 R$ 1.808,00 

Jornal Nacional 01, 09, 16, 3 R$ 	1.353,00 R$ 4.059,00 

Novela - Pantanal 02, 13, 15, 3 R$ 	1.278,00 R$ 3.834,00 

É de Casa 04, 11, 17 3 R$ 	206,00 R$ 618,00 

Caldeirão 04, 11, 17 3 R$ 	273,00 R$ 819,00 

Globo Rural 04, 17 2 R$ 	378,00 R$ 756,00 

Esporte Espetacular 04, 17 2 R$ 	366,00 R$ 732,00 

Domingão 04, 11, 18 3 R$ 	703,00 R$ 2.109,00 

Fantástico 04, 11, 18 3 R$ 	1.101,00 R$ 3.303,00 

37 R$ 21.412 00 
Valor Total Televisão R$ 21.412,00 
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Estrategia de  Mid  ia e Não Midia 

Campanha: TOMADA DE PREÇOS N° 001/2022 

Meio: Radio 
VEICULO: RADIO CBN FM - ARAGUAINA ABRANGÊNCIA 

Peça Período Dur.  Ins.  V.  Unit.  V. Total 

Wanderlándia; Santa fé do Araguaia; Riachinho, Piraquê, 

Pau darco, Palmeirante, Nova Olinda, Muricilândia, Filadélfia, 
Carmolândia. Babaçulandia, Araguaina, Aragominas. 

Spot  

01 a 30 de setembro/22  
de segunda a sexta feira 

em faixa nobre 
30" 88 R$ 37.00 R$ 3.256 00 

Programete 

01 a 30 de setembro/22 

de segunda a sexta feira 

em faixa nobre 
60" 44 R$ 66,50 R$ 2.926.00 

132 R$6.182,00 

-VEICULO: RADIO ARAGUAIA FM- ARAGUANA ABRANGÊNCIA 

Peça Período Dur.  Ins.  V.  Unit.  V. Total 

Aguiarnópolis, Ananás, Angico, Aragominas, Araguaina, Arapoema,  
Babaçulândia, Bandeirantes do Toantins. Barra do Ouro, Bernardo Say5o, 

Cachoeirinha, Carmolândia.  Carolinas  do Tocantins, Darcinópolis, 
Carolina (MA), Estreito (MA), Filafelfia, Luzinópolis, Maurilãndia, Nazaré, 

Nova Olinda, Palmeirante, Palmeiras do Tocantins, Piçarra (PA), Piraqué, 
Presidente  Kennedy,  Riachinho. Santa Fé do Araguaia, Santa Terezinha 

do Tocantins, São Geraldo do Araguaia (PA), Wanderlândia e Xambioá. 

Spot  

01 a30 de setembro/22 

de segunda a sexta feira 
em faixa nobre 

30" 88 R$ 42,80 R$ 3.766,40 

— 

Programete 

01 830 de setembro/22 

de segunda a sexta feira 
em faixa nobre 

60" 44 R$ 77.00 R$ 3.388,00 

132 R$7.154.40 

VEICULO: TOCANTINS FM - ARAGUAINA ABRANGENCIA 

Peça Período Dur.  Ins.  V.  Unit.  V. Total 

Aguiarnópolis, Ananás. Angico, Aragominas, Araguaina, Araguanã,  
Arapoema, Babaçulândia, Barra do ouro, Bernado Sayào, Campos Lindos. 

Carmolândia, Colinas do Tocantins, Darcinópolis. Filadélfia, Goiatins. 

Juarina, Mosquito, MuricilOndia, Nazaré, Nova Olinda, Palmeirante, Pau 

D'arco, Pirague, Riachinho, Santa Fé do Araguaia. Tocantinópolis. 
Wanderlandia e Xambioá. 

Spot  

01 a 30 de junho/22 de 
segunda a sexta feira 

em faixa nobre 
30" 88 35 R$ 3.080,00 

Programete 

01 a 30 de junho/22 de 
segunda a sexta feira 

em faixa nobre 
60" 44 R$ 60.00 R$ 2.640,00 

132 R$5.720,00 



VEICULO: RADIO TERRA FM - ARAGUAiNA ABRANGÊNCIA 
_ 

Pega Período Dur.  Ins.  V.  Unit.  V. Total 

Wanderlándia; Santa fé do Araguaia; Riachinho, Piraquê, 

Pau d'arco, Palmeirante, Nova Olinda, Muricilândia, Filadélfia, 
Carmolándia, Babagulandia, Araguaina, Aragominas. 

Spot  

01 a30 de setembro/22  

de segunda a sexta feira 

em faixa nobre 

30" 88 R$ 35,00 R$ 3.080.00 

Programete 

01 a 30 de setembro/22 
de segunda a sexta feira 

em faixa nobre 

60" 44 R$ 60,00 R$ 2.640,00 

132 R$ 5.720 00 

Valor Total Rádio 528 R$ 24.776.40 
. 
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Estrategia de Midia e Não Midia 

Campanha: TOMADA DE PREÇOS N° 001/2022 

Meio: Digital (PortaisiSites) 

VEICULO: G1 TOCANTINS 

Posição 
___ 

Período Formato  Imp.  Dia Total  Imp.  CPM  Imp.  Valor Total 

Home  - Prirreiro  Scroll  
01 a 30 de setembro/22  
segunda a sexta feira 

300x600px 5 110 R$ 2000, R$ 2.200,00 

VEICULO: Ti NOTICIAIS 

Posição Período Formato Diária Total Diárias V. por Diária Valor Total 

Home  Principal 
01 a 30 de setembro/22  
segunda a sexta feira 

930x150px 8 8 R$ 350,00 R$ 2.800,00 

VEICULO: CLEBER TOLEDO 

Posição Período Formato Diária Total Diárias V. por Diária Valor Total 

Home  - Centro Vertical Topo 
01 a 30 de setembro/22  
segunda a sexta feira 

360x300px 8 8 R$ 250.00 R$ 2.000,00 

VEICULO:  AF  NOTICIAS 

Posição Período Formato Diária Total Diárias V. por Diária Valor Total 

Home  e Internas - Topo 
01 a 30 de setembro/22  
segunda a sexta feira 

790x150px 5 5 R$ 1.000,00 R$ 5.000,00 

VEICULO.  PORTAL FATOS E NOTICIAS 

Posição Período Formato Diária Total Diárias V. por Diária • Valor Total 

Home  -  Banner  Superior 
01 a 30 de setembro/22  
segunda a sexta feira 

970x150px 8 8 R$ 500,00 R$ 4.000,00 

VEICULO.  AN  NOTICIAIS 

Posição Período Formato Diária Total Diárias V. por Diária Valor Total 

Home  -  Banner  Arroba 1 
01 a 15 de setembro/22  
segunda a sexta feira 

300x250px 15 15 R$ 291,66 R$ 4.374,90 

Valor Total Portais/Sites R$ 20.374,90 

cs) 

=2 

6= 
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Estrategia de Midia e Não Midia 

Campanha: TOMADA DE PREÇOS N° 001/2022 

Meio:  Out of Home  

VEÍCULO: ARTVIDEO  OUTDOOR  

Cidades 
____ 

Formato Período Quant. V. Bissemana V. Total 

Araguaina 9x3m 12 a 25 de setembro/22 10 R$ 600.00 R$ 6.000.00 

10 	 R$ 6.000.00 

VEICULO: PARA  LED  - COMUNICAÇÂO VISUAL 

Itinerário Quantidade Período  Ins.  V.  Unit.  V. Total 

Avenida Cônego  Joao  Lima c/ Marginal 

Nebblina 1 01 a 30 de setembro/22 3.000 R$ 845.00 

— 

R$ 845,00 

3000 	 R$ 845,00 

Valor Total 00H 101 R$ 6.845,00 
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• TELEVISÃO • RADIO  PANFLETO CARTAZ FOTOS OUTDOOR •  PAINEL  DE LED • INTERNET  

TELEVISÃO RADIO  OUTDOOR  
LED  

PAINEL DE
INTERNET PANFLETO CARTAZ FOTOS  

21.412,00 24.776.40 6.000,00 845,00 20.374.90 

29% 
_ 

34% 8% 1% 28% 0% 0% 0% 

Total investido em midia 73.408,30 
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Distribuição do  budget  para veiculação por meio 



M=100 

TELEVISÃO RADIO  OUTDOOR  
LED  

PAINEL DE
INTERNET PANFLETO CARTAZ FOTOS  

15.000,00 1.500,00 1.500,00 800,00 - 2.800,00 3.800,00 1.000,00 

57% 6% 6% 3% 0% 11% 14% 4% 

Total investido em produção 26.400,00 

Distribuição do  budget  para produção por meio 

• TELEVISÃO • RADIO  OUTDOOR •  PAINEL  DE LED • INTERNET  PANFLETO 	CARTAZ 	FOTOS 
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=71 

Distribuição do  budget  para veiculação e produção por meio 

1% 
3% 

2% 

• TELEVISÃO • RADIO  OUTDOOR •  PAINEL  DE LED • INTERNET  PANFLETO CARTAZ FOTOS 

TELEVISÃO RADIO  OUTDOOR  
LED  

PAINEL DE
INTERNET PANFLETO CARTAZ FOTOS  

36.412,00 26.276.40 7.500,00 1.645,00 20.374.90 2.800,00 3.800.00 1.000,00 

36% 26% 8% 2% 20% 3% 4% 1% 

Total investido em veiculação e produção por meio 99.808,30 
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PANPLETO CARTAZ 

2.800,00 3.800.00 

42% 58% 

Total investido em veiculação e produção 6.600.00 

Distribuição do  budget  para produção de peças de não  mid  ia 
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• VEICULAÇÃO PRODUÇÃO 

NJ 



• 

VEICULAÇÃO PRODUÇÃO 

73.408.30 26.400,00 

74% 26% 

Total investido em veiculação e produção 99.808,30 

Distribuição do  budget  para veiculação e produção 
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• VEICULAÇÃO • PRODUÇÃO 



bighou 

Araguaina, 19 de julho 22 

, 	...• 	 
ALVAREN A :GOMES LTDA  

Big  oy Publicidades 
CNPJ: 01.725.549/0001-06 

Maria Fátima de Alvarenga Gomes 
CPF: 243.701.261-34 

Rua das Mangueiras, 918 Centro I Araguaina/TO - CEP: 77.804-110 - Fone: 63 3414 5094 
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ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA 

"A Capital Econômica do Estado" 
CNPJ  IMF)  02.773.216/0001-15 -  MAT.  INSS 08.02 I .10024-03. 

Ata da segunda sessão da Tomada de Preços 01/2022 

No 30 dia do mês de setembro de 2022, às 10:00h reuniram-se na sala de reuniões da 
Câmara Municipal de Araguaina, localizado na rua das mangueiras, n° 10 centro, 
Palacio Legislativo Dep.  Darcy  Marinho Avenida José de Brito Soares, 728, Setor 
Anhanguera, Araguaina -TO a Comissão de Licitação da Câmara Municipal de 
Araguaina, para apresentação das notas referentes aos envelopes de n° 01 e 03, 
contendo respectivamente, o Plano de Comunicação não identificado e, contendo a 
capacidade de atendimento, repertório e relato de soluções de problemas de 
comunicação, sendo atribuidas as seguintes notas as campanhas apresentadas. 

ENVELOPE 1- PLANO DE COMUNICAÇÃO NÃO IDENTIFICADO; 

CLASSIFICAÇÃO TEMA NOTA FINAL 
1° A CÂMARA TA BEM AQUI 203,1 

2 ° 
CAMARA NOS BAIRROS — É A CIDADANIA 
CADA VEZ MAIS PERTO DE  VOCE  188 9  , 

ENVELOPE 03- CAPACIDADE DE ATENDIMENTO, REPERTORIO E RELATO DE 
SOLUÇOES DE PROBLEMAS DE COMUNICAÇÃO; 

CLASSIFICAÇÃO AGENCIA/LICITANTE NOTA FINAL 
1° H P LIRA AGENCIA DE PUBLICIDADES 80,1 
2° ALVARENGA E GOMES LTDA 72,5 

TOTALIZANDO AS NOTAS CONFORME PLANILHA ABAIXO. 

CLASSIFICAÇÃO AGENCIA/LICITANTE NOTA FINAL 
1° H P LIRA AGENCIA DE PUBLICIDADES 283,2 
2° ALVARENGA E GOMES LTDA 261,4 

0 presidente da  CPL  decide franquear a palavra para os licitantes, para que os  
memos  poção fazer seus questionamentos, nenhum licitante questionou as notas 
apresentadas. 

Sobre o recurso, nenhuma empresa quis entrar com recurso, abrindo mão deste 
instituto. 

Nada mais havendo a relatar sobre a presente sessão, a comissão decide pela 
suspengão dos trabalhos, e marcando a terceira sessão para o dia 04 de outubro de 
2022 as 10 horas da manhã. 

Lavrou-se a presente ata que, após lida e achada conforme vai assinada pelos 
membros da Comissão de Licitação. 

Araguaina TO, 30 de agosto de 2022. 

Rua das Mangueiras, n° 10 - Centro - Palácio Legislativo Dep.  Darcy  Marinho I CEP - 77.804-110 
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ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA 

"A Capital Econômica do Estado" 
CNPJ  IMF)  02.773.216/0001-15-  MAT.  INSS 08.021.10024-03. 

Assinaturas 

EDUARDO DAMA 41S-  V ORINO COELHO 
PRESIDENTE D COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
CPF N°: 025.072.411-10 

H P LIRA A 
CNJ N°: 08.940.631/000140  

CIDADES EIRELI - ME. 

ALVARENGA & GOMES LTDA - ME. 
CNPJ N°: 01.725.549/0001-06 

Rua das Mangueiras, n° 10- Centro - Palácio Legislativo Dep.  Darcy  Marinho I CEP - 77.804-110 
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