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I N D I C A Ç Ã O   Nº 46/09 
     
 
   
  INDICO ao Chefe do Executivo Municipal para que junto ao 
Departamento competente da municipalidade, seja estudada e possibilidade de ser 
reorganizado o “Carnaval de Rua”. 
 
 
  Justificativa: 
 
                        Tal programação durante muitos anos atraiu significativo número de 
turistas para nossa cidade e proporcionou aos munícipes momentos agradáveis de 
lazer e entretenimento. 
    Assim, além de ser um incentivo ao turismo local, 
considero que tal programação terá importante função social e cultural, pois dará 
oportunidade aos “foliões” de se organizarem em grupos formando blocos 
carnavalescos, escolas de samba e “trios elétricos”, estimulando o surgimento de 
novos talentos na arte e na música, e ainda terá um caráter educativo e preventivo, 
proporcionando opções aos nossos jovens para uma diversão saudável, 
colaborando para o desenvolvimento da sociabilidade e o exercício da cidadania.  
                                                 
   Sala das Sessões “Prof. José Gonso”, 27 de fevereiro de 2.009. 
 
 

Ver. Luís Roberto Daldegan Broglio 
 

 

Resposta do Executivo – Ofício 101/09 de 29/04/09 – encaminhando resposta do 
Departamento de Turismo sobre a indicação, conforme segue: “Em razão da 
solicitação para que a municipalidade subvencione novos blocos carnavalescos, 
escolas de samba e trio elétricos, embora seja de extrema importância social e 
cultural para o município, a Administração Pública está impedida de gerir recursos 
para esse fim, posto que estes não detém personalidade jurídica. Em termos de 
novidade, vale lembrar que a Administração Municipal já implantou o Trio Elétrico, 
atraindo turistas e sendo diferencial na região e também, considerando a escassez 
de recursos da Administração Pública, inovou em parcerias com empresas que 
exploram diretamente o evento viabilizando assim a apresentação do Trio Elétrico, 
uma vez que os custos dos mesmos não são da Administração Pública. Vale 
lembrar que o “Bloco dos Firme”, com 17 anos de apresentação na Avenida 
ininterruptos, nuca recebeu recursos da municipalidade, buscando os recursos 
necessários na iniciativa privada, junto a comerciantes, empresários e 
empreendedores.” 
 

                                                                 


