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PEDIDO DE INFORMAÇÕES Nº 197/2018 

Assunto: Solicita informações acerca da Agenda Cultural do Município. 

 

Considerando a realização de inúmeras apresentações culturais gratuitas 

em nosso Município, em diversos espaços públicos de diferentes bairros e, no entanto, 

com a presença de baixo público, 

REQUEREMOS, ouvido e aprovado pelo Egrégio Plenário, cumpridas as 

formalidades regimentais, seja encaminhado ao Senhor Prefeito Municipal de Jacareí o 

seguinte Pedido de Informações: 

1. Com relação à divulgação e distribuição da agenda cultural: Qual a 

quantidade total de materiais impressos? Em quais locais são distribuídos? Quais os 

critérios para a confecção dos banners dos eventos que são expostos na cidade? 

2. Tendo em vista a cobertura da TV Câmara Jacareí dos eventos 

públicos de nossa cidade, em especial os relacionados na agenda cultural, qual a 

possibilidade de transmissão dos eventos nos aparelhos de televisão instalados nos 

equipamentos públicos municipais como, por exemplo, as UPA’s - Unidades de Pronto 

Atendimento, que funcionam durante 24 horas? 

3. Há possibilidade de investimento para a divulgação das agendas 

culturais em locais de concentração diária de munícipes, como transportes coletivos, 

UBS’s, creches e escolas públicas, fazendo uso de cartaz em tamanho A3 com a 

tecnologia “QR Code”? 

4. Como acompanhante e fã assídua dos eventos de artes culturais, 

pensamos que a disposição dos eventos da agenda cultural em ordem cronológica traria 

uma maior praticidade para os munícipes e destacaria a data e o dia da semana dos 

acontecimentos. Há possibilidade de estudo da equipe de publicidade da Fundação 

Cultural de Jacarehy referente a esta observação? 

Tramitado em Sessão 

(   ) Aprovado 

(   ) Rejeitado 
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5. Qual a possibilidade do evento “Manhã Cultural” ser realizado no Pátio 

dos Trilhos visto que a rua localizada ao lado da Diretoria da Fundação Cultural é 

interditada aos sábados, dia em que a cidade tem maior movimentação comercial, sendo 

que ali já há um ponto cultural devido à existência, há mais de dez anos, da Feira Central 

de Artesanato? 

 

Ao aguardo de manifestação, subscrevemos. 

 

Sala das Sessões, 21 de novembro de 2018. 

 

 

LUCIMAR PONCIANO 
Vereadora - PSDB 

Presidente 


