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CAMARA MUNiCIPAL DE JACAREI

À Vossa Excelência a Senhora

Presidente Lucimar Ponciano

Gabinete da Presidente da Câmara Municipal de Jacareí

Assunto: Pedido de Informação n° 194/2018

Excelentíssima Senhora Presidente:

Jacareí, 23 de novembro de 2018.

Em atendimento ao Ofício n. 109/11/2018-CMP , dessa Casa Legislativa, datado

de 14 de novembro de 2018, recebido nesta Prefeitura no dia 14 de novembro de 2018,

referente ao Pedido de Informações n.? 194/18, de autoria do vereador Valmir do Parque Meia

Lua, venho prestar as seguintes informações:

1. O circo Draicon Circus realizou a solicitação para permissão de uso de

espaço público, Praça Francisco Lopes Chaves, no órgão Atende Bem no dia 28 de agosto de

2018, gerando o número de protocolo 20130/2018.

Cabe esclarecer que, o Draicon Circus tem uma parceria com o Estado de São

Paulo por meio do programa Incentivo à Cultura do Estado de São Paulo - PROAC e com a

Fundação Cultural de Jacarehy, para apresentar seus espetáculos no Parque dos Trilhos.

2 Ressalte-se que, o circo promove um trabalho de fomento a cultura

levando aos bairros carentes os espetáculos circenses, cobrando um valor acessível a
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comunidade local e determinando um dia de apresentação com arrecadação de alimentos na

forma de ingresso .

A Subprefeitura do Parque Meia Lua com a iniciativa de desenvolver e fomentar

a cultura da região, Parque Meia Lua, Lagoa Azul e Jardim Conquista, indicou a Praça

Francisco Lopes, no Parque Meia Lua para receber o circo, levando a arte circense para a

comunidade daquela região.

Importante destacar que, o circo além de promover a cultura tem a função social

e assistencial, ao determinar que um dia de apresentação seria cobrado como forma de

ingresso, um quilo de alimento, destinado especificamente para famílias carentes da

comunidade local.

Esclarece-se que, o Município não teve gastos com a energia e agua pelo circo,

tendo em vista que o circo possuía gerador de energia próprio e caixa de água adaptada em

seu ônibus para sua mobilidade.

3. Todo alimento arrecadado com a apresentação do circo, cerca de 130

quilos de alimentos, estão sob os cuidados da Subprefeitura e será destinada as famílias

carentes, sendo que a distribuição será realizada pelo CRAS e pelos Vicentinos Paroquianos .

Respeitosamente,

Prefeito do Município de Jacareí

Secretário Adjunto de Governo

Praça dos Três Podere s. 73 _2° andar- Centro - Jacarcí -SP

Telefone : (12) 3955-9111 - Fax: ( 12) 396 1-1092 - gabinete@jacarci.sp.gov.br


