DECRETO Nº 5407/2015, DE 06 DE AGOSTO DE 2015.
CANCELA O EVENTO “COMEMORAÇÕES DA CULTURA
ITALIANA/NOITE DO FILÓ”
O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAPORÉ, no uso de suas atribuições legais e,
Considerando manifestação da Direção da Escola Estadual de Ensino Médio Frei Caneca,
onde informa não ter pessoal disponível para auxiliar na realização do evento Comemorações da Cultura
Italiana/Noite do Filó e também pela necessidade de redução de despesas;
Considerando que o evento é uma atividade que envolve diretamente aquela comunidade
escolar, pois é a culminância de um projeto interno do educandário, onde são trabalhados, no período que
o antecede, os costumes e a história da imigração italiana;
Considerando que, em sendo realizado em outro local, o resultado das atividades não teria o
mesmo sentido pedagógico e não haveria o envolvimento integral de alunos, pais e comunidade local,
tornando-se estanque ao seu real propósito, que é a difusão da cultura italiana entre os estudantes, como
forma de valorização da identidade colonizadora da qual nosso povo é basicamente constituído;
Considerando a reunião realizada entre o Poder Público e os responsáveis pela Associação
Guaporense de Língua e Cultura Italiana, decreta:
Art.

1º

Fica

CANCELADO

o

evento

COMEMORAÇÕES

DA

CULTURA

ITALIANA/NOITE DO FILÓ, o qual seria realizado no dia 28 de agosto de 2015, no Ginásio de
Esportes da Escola Estadual de Ensino Médio Frei Caneca, regulamentado pelo Decreto nº 5356/2015, de
26-05-2015.
Art. 2º Os setores de Compras e Licitação deverão adotar todas as medidas cabíveis para o
cancelamento das despesas oriundas do evento.
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guaporé, em 06 de agosto de 2015.
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