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OFÍCIO N° 168/2022 - SECULTIPMB 

BUJARU, 04 DE NOVEMBRO DE 2022 

DE: GLEMESOM LANDELL DE SOUZA RODRIGUES 
MD. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 

PARA: MÁRCIA VÁLEIA DE SOUZA E SOUZA 
MD: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

Assunto: SOLICITA CONTRATAÇÃO DA BANDA M SYNCK, DJS, SOM E ILUMINAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO 

ARTÍSTICA PARA A REALIZAÇÃO DO REVEILLON 2023 DE BUJARU, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 31 DE 

DEZEMBRO A 01 DE JANEIRO DE 2023. 

Senhora secretaria, 

Considerando que Bujaru é um Município do Estado do Pará, com aproximadamente 

32.132 mil habitantes e, que acabamos de sair de uma pandemias de 2 anos e sendo um 

momento de celebrar a vida e festejar o ano vindouro. 

Considerando que o réveillon é uma festa mais tradicional do mundo inteiro, uma deita 

simbólica que marca a confraternização entre famílias e amigos, ocupando um lugar de 

destaque entre diversas camadas da população e da mídia. A realização deste evento 

justifica-se pe31a competência do Município no sentido de proporcionar oportunidades de 

lazer gratuito, seguro e de qualidade a todos os cidadãos, pela possibilidade de gerar 

fonte alternativa e incremento de renda ao comércio local por meio da movimentação 

adicional de pessoas no período do réveillon. 

Vimos por meio desde, SOLICITAR de Vossa senhoria as devidas tratativas para 

devida instrução processual e indicação da modalidade licitatória apta para o evento do 

Réveillon 2022/2023, no dia 31 de dezembro a 01 de janeiro, no Cais de arrimo. 

Na certeza de sermos atendidos elevamos nossos votos de estima e consideraç5o. 

Atenciosamente 

Glemeso' ándeil de Souza Rodrigues 
Secretário Municipal de Cultura e Turismo 
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INTRODUÃO: 

    

Diante da ideia de que o turismo pode fornecer privilégios às regiões, Este projeto visa 
fortalecer a cultura local contribuindo para o aumento do fluxo turístico e, dessa forma, implementar 
uma das ações de marketing específica, utilizada para dar maior visibilidade à nosso Município, 
conquistando cada vez mais turistas. Bujaru dispõe de várias seguimentos culturais e promove 
grandes eventos, dentre eles, destacou-se o Réveillon Popular Bujaruense, por ser considerado um 
dos maiores produtos turísticos de Bujaru. O evento acontece desde 1999, nos meses de dezembro. 
Para o levantamento de dados, utilizamos os arquivos do órgão que é responsável pelo evento, 
sendo ele a Secretaria de cultura e Turismo de Bujaru (SECULT). 

JUSTIFICATIVA: 

A realização de shows em comemoração as festas de virada de ano é uma tradição 
nacional. Neste ano marca a volta das atrações musicais ao vivo no evento sendo o réveillon uma 
das mais importantes festividades do calendário de muitos países, incluindo o Brasil. O Réveillon 
é realizado todos os anos por grande parte das prefeituras municipais brasileiras e como de 
costume, na cidade de Bujaru/Pá, teremos uma estrutura com um palco principal, ao lado da praça 
São Joaquim. A programação da noite será definida pela secretaria de cultura e turismo que está 
preparando um grande show de virada de ano, a população se concentrara para confraternização 
e espera da chegada do novo ano, apreciando a queima de fogos de artifícios após a contagem 
regressiva da virada. A Prefeitura do município de Bujaru planeja este evento como forma de 
proporcionar cultura e lazer aos munícipes de forma organizada, cômoda e segura. Promovendo 
em conjunto com outras unidades públicas a disposição de serviços seguindo normas de 
segurança pública e emergência em eventos. O Réveillon traz consigo uma movimentação 
econômica no comércio local, pois são inúmeras pessoas envolvidas na infraestrutura necessária 
para atender adequadamente a sociedade, além dos prestadoras de serviços na área de 
sonorização e iluminação, segurança, alimentos e bebidas, e demais necessários para que a festa 
seja um sucesso. Para que o evento seja viável faz-se necessário à realização de parcerias com 
a iniciativa privada, devido a proporção que o Réveillon vem adquirindo a cada ano. Tendo como 
estimativa um público de 10 mil pessoas. Nesse sentido, buscaremos apoio e patrocínio de 
pessoas físicas e jurídicas de direito privado a eventos e ações promovidas pelo Município de 
Bujaru. 

OBJETIVO GERAL 

• Realização de evento cultural com vistas a comemorações das festas de fim de ano, gratuito a 
todos, com o intuito de fomentar o comercio local e incentivar a cultura, turismo e lazer. 

APRESENTAÇÃO DO EVENTO: 

1. Evento cultural municipal em comemoração às festividades de fim de ano. 
2. Título do evento: Réveillon 2022/23. 
3. Promoção: Prefeitura Municipal de Bujaru. 
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4. Responsável pelo projeto: SECULT (TR EVENTOS) 
5. Período de realização: 31 de dezembro de 2022 (20h às 04h) 
6. Público Alvo: Munícipes e visitantes de Bujaru/Pá. 
7. Público estimado: 10.000 pessoas. 
8. Local: Cais de Arrimo 

PALCO PRINCIPAL 31/12/2018 (segunda feira). 

HORÁRIO ATRAÇÃO 

22:00 hs. ABERTURA DO EVENTO 

22:30 hs. Dj. Local 

23:30 hs. DISCURSOS 

00:00 hs. QUEIMA DE FOGOS 

00:15 hs. BANDA NÍVEL ESTADUAL 

05:00 hs. ENCERRAMENTO 

PLANO DE MARKETING E COMUNICAÇÃO 

O plano de marketing e comunicação do evento deverá prever as fases de 
planejamento, pré-evento, realização e pós-evento, de forma a manter todos os 
stackeholders engajados a realizar as entregas necessárias e participar durante todo o 
ciclo de vida do projeto. 

Responsável pela tarefa: Setor de comunicação da Prefeitura municipal de Bujaru 
Ações de marketing para captação de recursos Ferramentas de publicidade para a 

construção da comunidade apoiadora do evento (extremamente importante para a 
viabilidade da realização do evento), 

Plano de divulgação do evento Planejamento da publicidade e ações de 
comunicação para a divulgação do evento em meios de comunicação de forma direcionada 
ao público alvo, podendo este ser em redes sociais. 

Glemesonndell de Souza Rodrigues 
Secretaria 
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