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CAMAR A MUNICIPAL DE JACAREI

Jacareí, 26 de novembro de 2018.

À Vossa Excelência a Senhora

Presidente Lucimar Ponciano

Gabinete da Presidente da Câmara Municipal de Jacareí

Assunto: Pedido de Informação nO 197/2018

Excelentíssima Senhora Presidente:

Em atendimento ao Ofício n. 110/11/2018-CMP, dessa Casa Legislativa, datado

de 21 de novembro de 2018, recebido nesta Prefeitura no dia 22 de novembro de 2018,

referente ao Pedido de Informações n.? 197/18, de autoria da vereadora Lucimar Ponciano,

venho prestar as seguintes informações:

1. Atualmente são impressas 10 (dez) mil agendas, além de toda a

divulgação feita por cartazes, banners, faixas, mídias sociais, releases para a imprensa.

A distribuição da Agenda Cultural impressa ocorre nos seguintes locais:

Colégios: Antônio Afonso, Carlos Porto , Adventista, VEC, Lopes e Lopes, Mariana Ribeiro,

Athenas Paul ista, Objetivo Júnior, UNIVAP, Anglo, Santa Inês, Caminhar, Instituto Federal;

Recepção das Secretarias no Hotel Piazza; Secretarias e Autarquias; Procon; Atende Bem;

Poupatempo; SIM; OAB; Escolas Estaduais: Pompílio Mercadante, Benedita Freire, Dirceu

Junqueira, Amância; Câmara Municipal; Fórum; Conselho Tutelar; Centro do Servidor;

Planejamento; Educamais da Cidade; 80 (oitenta) Escolas Municipais; Igreja Assembleia de

Deus; Igreja Matriz; Casa de Cultura Cantinho da Viola; UBSs: Esperança, Santa Cruz dos

Lázaros, Cidade Salvador, Jardim das Indústrias, Parque Meia Lua, Parque Brasil, Pagador
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Andrade, Parque Imperial, Jardim Nova Esperança, São Silvestre, Bandeira Branca, Jardim

Emília, Rio Comprido, Vila Zezé, Yolanda, Santo Antônio da Boa Vista, Jardim do Vale;

Paróquia São João Batista; 13 Igreja Batista; SESI; Upas: Meia Lua, Infantil; Sala Mário Lago;

Supermercado Nova Era/Flórida; Comercio Central e Parque da Cidade.

2. Cabe destacar que a idéia de uso dos equipamentos Públicos de TVs é

muito bem vinda e será estudada no intuito de avaliar qual o procedimento necessário a ser

adotado para implantação do mesmo.

3. Cumpre informar que a divulgação das agendas culturais contempla uma

pacote mensal fixo onde estão previstos: 10 (dez) mil agendas distribuídas pela equipe da

Fundação Cultural, 80 (oitenta) cartazes com a programação infantil com aR Code nas

Escolas Municipais, 50 (cinquenta) cartazes da agenda ilustrada com aR Code da

programação completa nas linhas de ônibus urbano da empresa JTU, agenda web, 4 (quatro)

banners com a programação completa e aR Code que são fixados no Educamais Jacareí,

Parque da Cidade, Sala Mário Lago e Rodoviária de Jacareí.

Além das divulgações fixas, existe o pacote digital que é trabalhado diariamente

nas mídias sociais, atingindo mensalmente mais de 50 (cinquenta) mil pessoas por meio da

página da Fundação Cultural, além de outras mídias como Instagran por exemplo .

Saliente-se que as divulgações extras acontecem em eventos que são

sazonais, ou seja, eventos que não têm regularidade e portanto precisam ser divulgados no

intuito de despertar outros públicos .

4. Cabe informar que no mês de abril de 2018 o formato da Agenda Cultural

foi alterado, passando a ser trabalhado por "tópicos", tendo em vista que a organização dos

eventos por ordem cronológica deixava a agenda confusa, formato já testado anteriormente.

Nesse sentido, por exemplo , as pessoas que procuram por "artes cênicas",

podem fazer sua busca direto no tópico que deseja e terá dia/mês/dia da semana. Caso fosse

apenas em ordem cronológica, teria que procurar uma peça de teatro em toda a agenda para

verificar a data.
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Ressalte-se que o formato atual facilitou a visualização pois a ordem

cronológica encontra-se dentro de cada segmento, possibilitando a inserção de fotos e artes e

trazendo atratividade para agenda além de melhorar e facilitar a busca pelos eventos.

5. O evento realizado aos sábados no período das 10 h às 12 h

denominado "sábado musical" é realizado na Praça Raul Chaves, tendo em vista a

economicidade tendo em vista que não é necessário contratar palco para apresentação dos

músicos uma vez que é utilizada a plataforma da Diretoria de Cultura . Também não é

necessário contatar tendas já que a praça é arborizada e oferece aos munícipes sobra

natural , e os demais equipamentos utilizados pertencem à Fundação Cultural.

Cabe salientar que atualmente, é realizado uma média de 40 edições do

sábado musical, com investimento anual de R$ 32.000 ,00 (trinta e dois mil reais). Caso o

evento seja realizado no Pátio dos Trilhos esse custo anual irá para R$ 76.000,00 (setenta

e seis mil reais) tendo em vista a cont ratação de palco e tenda, ou seja, um gasto

adicional, além do fato de ser deixado de utilizar um espaço em perfeitas condições de uso

e já aprovado pelos munícipes.

Respeitosamente,

~~~ANTANA
Prefeito do Município de Jacareí
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