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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CAPITAL DA HOSPITALIDADE E DA LOGÍSTICA C GESUO

Of. n° 193/21 - GPC Carazinho, 30 de agosto de 2021.

Excelentíssima Senhora,

Ver. Janete Roos de Oliveira

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

CAMARA MUNICIPAL '* 
DE CA"mtfr 111ProiocolD n" 

Hora

3 0 AGO. íja

Responde Pedido de Informação referente ao PL 057/2021
Rea.^.
Ass.:_

Senhora Presidente:

Ao tempo em que lhe cumprimentamos, reportamo-nos ao Pedido de 

Informação de autoria do Vereador Bruno Berté, referente ao Projeto de Lei n° 

057/2021, para encaminhar expediente oriundo da Secretaria Geral do Governo, 

contendo as informações solicitadas.

Atenciosamente,

Prefeito'

JSP
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
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RESPOSTAS AO PEDIDO DE INFORMAÇÃO

1- Quais os mecanismos e indicadores instituídos para análise posterior dos resultados do plano de mídia 
efetivado em cada campanha?

Em cada campanha desenvolvida pela administração os resultados serão analisados pelos objetivos pretendidos 
e alcançados. Uns a curto prazo, outros a médio e longo prazo. O Programa Impulsiona Carazinho e o Qualifica 
Carazinho por exemplo, envolvem uma série de ações cujo o resultado poderá ser medido pelos índices do 
CAGED, novas empresas se instalando no município e aumento da mão de obra qualificada. São campanhas de 
longo prazo.
Já Campanhas como Educação para o Trânsito, Educação para Reciclagem (catadores) e Covid- retomada da 
economia, são de médio prazo e o resultado alcançado será medido pela limpeza em volta dos contêineres, 
higiene na forma de trabalhar, um transito mais seguro no que se refere ao respeito às faixas de segurança (por 
exemplo} e os cuidados que devem ser mantidos com os protocolos contra o Covid, mesmo com índices mais 
baixos de contaminação. A Campanha para o Fortalecimento do Comércio Local para o Natal o resultado 
positivo a curdo prazo, poderá ser medido pelos indicadores da CDL.

2 Quais os critérios e fundamentos utilizados para a definição do montante que será
investido em cada tipo de mídia em cada uma das campanhas /ações indicadas no plano 
de mídia?

Área de abrangência e público alvo do veículo, dependendo do objetivo da campanha. 
Por exemplo, a campanha de Desenvolvimento por estar focada em empreendedores de 
diversas regiões do estado, país e do mundo, precisam de mídia mais amplas.
Já as campanhas com foco local, como Educação para o Trânsito, Educação para 
Reciclagem, terão seu investimento focado em veículos locais para atingir o público de 
Carazinho e regiões próximas.

3 - Quais os resultados, em termos de alcance de publicidade contratada, objetivados com 
cada investimento constante no plano de mídia?

Por entender as necessidades de Carazinho, as campanhas têm público alvo e foco 
diferenciado. O resultado será diferente em cada campanha, o incremente da geração de 
emprego e renda na Campanha do Desenvolvimento, o incentivo a compra no comércio 
local que vai impulsionar a economia do município, e a conscientização e melhora no 
transito da nossa cidade impactando na redução de acidentes são alguns dos resultados 
esperados com os investimentos previstos.

4 - Quais os critérios que serão adotados para definir, dentro de cada tipo de mídia, o valor a 
ser investido em cada veículo de imprensa?

O critério adotado é o público alvo e a melhor forma de levar a mensagem a estes 
segmentos. Cada veículo tem o seu perfil, abrangência e tabela de valores.
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5-0 Executivo tomará cuidado de verificar se os veículos de imprensa contratados estão 
obedecendo a Lei Municipal nã 8.445, de 03/01/2019, ou contratará as mídias sem 
essa condição?

Sim, tomara cuidado.

6-0 Executivo Municipal está cumprindo integralmente com a Lei Municipal ns 8.445, de 
03/01/2019?

Na sua integralidade ainda não, mas já estamos providenciando que se cumpra 
totalmente.

7-0 Executivo Municipal está cumprindo integralmente com a Lei Municipal n@ 8.462 de 
03/01/2019?

Na sua integralidade ainda não, mas já estamos providenciando para que seja cumprida.

Secretario G^rãT/3ê/Governo 
Luis Fernanao Costa
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