




DEFINIÇÃO DOS PARAMETROS A SEREM UTILIZADOS 

A oitava edição do Festipizza, em 2019, acontecerá nos dias 12, 13 e 19 e 20 de julho, 
mês do aniversário do município, contará com shows musicais nas quatro noites, estará 
servindo mais de 50 tipos de pizza. 

PMSCíA o<i. 
O Pizza em Piazza ocorre também em julho. 
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JUSTIFICATIVA 

( ) Valorização de Talentos ( X ) Economia Local ( ) Esporte de Participação 

Proposição do Projeto em linearidade ao(s) Núcleo(s) Conceitual(is) 

(X)Cultura/Turismo ( ) Assistência Social ( ) Meio Ambiente ( ) Saúde 

DESCRIÇÃO DA REALIDADE OBJETO DA PARCERIA (quais melhorias serão implementadas) 

A entidade desenvolve diversos eventos para a promoção dos seus associados, sendo o 
principal deles o Festipizza, evento anual, já consolidado, trazendo o resgate da culinária italiana, 
fomento da economia local e visibilidade a nossa cidade. 

Na edição de 2018, o evento contou com a participação de 2 944 pessoas, de 44 municípios 
registrados na pesquisa de satisfação. 

No entanto, o evento, para ser realizado, ainda necessita do apoio financeiro do município. 

A oitava edição do Festipizza, em 2019, ocorrerá nos dias 12, 13 e 19, 20 de julho, mês do 
aniversário do município, contará com atrações musicais nas quatro noites, estará servindo mais 
de 50 tipos de pizzas. São esperados 4 mil visitantes. 

Em parceria com o Poder Público Municipal, a Acisco proporcionara aos participantes do "Pizza 
in Piazza", no calçadão da Praça Matriz, em julho 2019, a degustação de saborosas pizzas. que 
são servidas pelas pizzarias e padarias participantes do Festipizza 2019. A ação é uma forma de 
tornar o Festipizza mais popular, aproximando a comunidade do evento. Essa iniciativa tem como 
público-alvo a comunidade serafinense, com a perspectiva de atender aproximadamente 2.000 
pessoas. 

FORMA DE EXECUÇAO DO PROJETO E DE CUMPRIMENTO DAS METAS A ELE 
ATRELADAS 

A forma de execução e o cumprimento das metas será atingido antes, no decorrer do evento e 
pós-evento, através de ampla divulgação do evento e do município, nos municípios do RS, na 
mídia regional (rádios e jornais), na realização de shows artísticos proporcionados durante o 
evento, no fornecimento de matéria-prima e serviços através das empresas serafinenses e na 
confraternização da comunidade quando da participação. 



METAS A SEREM ATINGIDAS PMSC !A Oi 
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O objetivo principal deste projeto/evento é fomentar a economia do município dllfa-Aie--9---apóS-O�� ..... 
evento, proporcionando o aumento do consumo nos mercados, padarias, postos de 1 
combustíveis, restaurantes, hotéis, serviços de transporte e demais ramos comerciais e mais: 

Gerar empregos temporários e aproveitamento da mão de obra local; 

Oportunizar o crescimento na economia da indústria de alimentos; 

- Promover o turismo, atraindo o público para conhecer também as belezas do município e assim 
o destaque dentre os demais municípios; 

Promover a identidade do município, através da valorização dos costumes e tradições; 

Oportunizar momento de lazer e confraternização, principalmente para a comunidade 
serafinense, além de possibilitar a degustação da gastronomia de qualidade com um valor 
acessível. 

A distribuição de pizzas no evento "Pizza in Piazza" é uma forma de tornar o Festipizza mais 
popular, aproximando a comunidade do evento. Serafina Corrêa já é conhecida pela realização 
do Festival. 

DEFINIÇAO DOS PARÂMETROS PARA AVALIAÇÃO DO CUPRIMENTO DAS METAS 

Através de pesquisa de opinião realizada com os participantes do evento, é possível avaliar 
se as metas foram atingidas. Outro ponto importante de avaliação é realizado pelo comércio local 
através de reunião com os Associados que envolve indústria. comércio e serviços do município 

PROGRAMAÇÃO 

As atrações musicais ainda não estão definidas. 

Horários: das 19 horas às 22 horas (permanência no ginásio até as 23 horas). 

PREVISAO DA RECEITA E DA DESPESA 

Fonte Valor do Investimento (R$) 

Município de Serafina Corrêa R$ 80.000,00 

Proponente (Contrapartida) R$ 80.000,00 

Total R$ 160.000,00 
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