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MOÇÃO Nº 009/2018 
  
 

APRESENTAMOS À MESA, uma vez ouvido o 
Douto Plenário e dispensadas às formalidades regimentais, MOÇÃO DE 
CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS a todos os ARTISTAS do “CIRCO 
DIONI”  de passagem por nossa cidade, em reconhecimento a sua importância histó-
rica, cultural e artística. 

De inicio, destacamos a representatividade cultural do 
CIRCO DIONI que apresenta o que há de mais belo no mundo do circo, sempre ino-
vando em busca de novos espetáculos, contando com profissionais comprometidos 
com o público amante do circo. Não só em nossa cidade, mas por todos os lugares 
onde passam, são recebidos de braços abertos, pois o comportamento de seu elenco é 
de total gentileza com todos, merecendo assim nosso carinho, respeito e admiração. 

Com um alto valor sócio cultural, a arte circense traz 
consigo valores cívicos, morais e educacionais fundamentais para a vida em comuni-
dade e para o desenvolvimento pessoal e social. O circo sempre permeou a imagina-
ção popular, como um lugar para abrigar novos sonhos, pois sob a lona do circo, a-
lém da magia, trabalha-se a criatividade, o lúdico, a arte, a educação, a cidadania, e 
tantos outros valores necessários à sociedade contemporânea. 

Composto em sua essência principalmente por familia-
res, o CIRCO DIONI está há mais de 50 anos espalhando alegrias e sorrisos pelo es-
tado de São Paulo e alguns estados vizinhos. Caminhando para a quarta geração da 
família circense, a atuação desta equipe é digna de elogio, pois trabalham com amor 
e dedicação deixando saudade por onde passam.  

Do teor desta, dê-se ciência aos homenageados.  

Parabéns, e aproveito o ensejo para reiterar nosso pro-
testo da mais alta estima e apreço.  

Secretaria da Câmara Municipal 
Em 16 de abril de 2018 
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