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I N D I C A Ç Ã O   Nº49/09 
     
 
   
    INDICO ao Chefe do Executivo Municipal para que junto 
ao Departamento competente da municipalidade, seja estudada a possibilidade da 
programação da tradicional FESTA ITALIANA ser realizada apenas em dois (02) 
dias consecutivos.  
 
    Justificativa: 
 
                                           Não há o que se questionar sobre os benefícios que a 
Festa Italiana traz às entidades sociais que dela participam, pois permite angariar 
fundos que possibilitam a melhoria dos relevantes serviços prestados no 
atendimento à coletividade. No entanto, considerando que o referido evento tem sido 
realizado em finais de semana prolongados, períodos em que a cidade recebe um 
número maior de visitantes, há que se pensar que o comércio local, que paga 
regularmente seus impostos e tem altos custos com outros encargos, também 
vislumbra a possibilidade de obter lucro através do oferecimento de seus serviços. 
Assim, se o Executivo adotar a medida sugerida na presente indicação, estará 
atendendo e satisfazendo às necessidades e expectativas tanto das entidades 
assistenciais quanto do comércio local, além é claro, de garantir aos munícipes 
opções de lazer e entretenimento.     
 
 

Sala das Sessões “Prof. José Gonso”, 11 de março de 2.009. 
 
 
 

Ver. Luís Roberto Daldegan Broglio 
 

 

Resposta do Executivo – Ofício nº 72/09 de 03/04/09 – informando que foi 
realizada reunião com as entidades envolvidas com a FESTA ITALIANA, ficando 
decidido que neste corrente ano a festa, que estava programada para 04 dias, será 
realizada em 03 dias: 18, 19 e 20 de abril. E que a possibilidade de ser realizada em 
dois dias, conforme indicado, torna-se inviável porque pode causar prejuízo às 
entidades, caso ocorra mudança climática e ocorra chuva num dos dias, pois os 
produtos adquiridos poderão deteriorar-se caso não sejam consumidos.   
 

                                                                 


