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PROJETO	DE	LEI	MUNICIPAL	Nº	51,	DE	25	de	Outubro	de	2018

“APROVA	 O	 CALENDÁRIO	
MUNICIPAL	DE	EVENTOS	PARA	O	ANO
2019.”

MARTIN	CESAR	KALKMANN,	Prefeito	Municipal	de	Ivoti.
Faço	saber	que	o	Poder	Legislativo	aprovou	e	eu	sanciono	a	seguinte					

			

L		E		I		:

Art.	 1º	 Fica	 aprovado	 o	 Calendário	 Municipal	 de	 Eventos	 para	 o	 ano
2019,	 englobando	 programações	 culturais,	 cívicas,	 desportivas	 e	 outras,	 de
acordo	 com	 os	 conteúdos	 relacionados	 no	 Anexo	 I,	 parte	 integrante	 da
presente	Lei.	

Art.	2º	A	regulamentação	das	programações	dos	eventos	será	efetuada
através	de	Decreto	do	Executivo,	quando	necessário.

Art.	3º	Não	ocorrendo	a	realização	das	programações	dentro	do	previsto,
com	 motivos	 justificados,	 fica	 autorizada	 sua	 antecipação	 ou	 prorrogação,
desde	que	precedida	de	ampla	publicidade.			

Art.	4º		As	despesas	decorrentes	da	aplicação	da	presente	Lei	correrão
à	conta	das	dotações	orçamentárias	próprias	do	orçamento	municipal.

Art.	5º	Esta	Lei	entra	em	vigor	na	data	de	sua	publicação.

		 Prefeitura	Municipal	de	Ivoti,	

																							MARTIN	CESAR	KALKMANN
Prefeito	Municipal
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ANEXO	I

PROGRAMAÇÃO	DE	EVENTOS	DE	2019

JANEIRO:
		-	Comemorações	alusivas	ao	26º	Kerb	de	Ivoti
		-	Apoio	às	Atividades	da	Rota	Romântica
		-	Feira	Colonial
		-	Atividades	culturais	na	Colônia	Japonesa
		-	Campeonato	Municipal	de	Futsal	Sub	18/15	e	Feminino
		-	Janeiro	Branco

FEVEREIRO:
			-	Programação	nas	praças	do	Município
		-	Projeto	Leitura	e	Cultura	ao	Alcance	de	Todos
		-	Projeto	Histórias	dos	Bairros
		-	Abertura	do	ano	letivo	da	Educação	Infantil
		-	PLUG	-	Ações	em	Esporte	e	Lazer
		-	Programação	nas	praças	do	Município
		-	Feira	Colonial
		-	Atividades	de	conscientização	para	preservação	do	patrimônio	histórico
		-	Atividades	culturais	na	Colônia	Japonesa
		-	Abertura	do	Ano	Letivo	do	Ensino	Fundamental
		-	Ações	em	Esporte	e	Lazer
		-	Comemorações	alusivas	ao	Kerb	de	Nova	Vila
		-	Campeonato	Municipal	de	Bolão
		-	Campeonato	Municipal	de	Bolão	Feminino
		-	Copa	Integração	de	Futsal	Comunidade	Católica	Picada	Feijão
		-	Feiras	Diversas
		-	Apoio	às	Atividades	da	Rota	Romântica

MARÇO:
		-	Programação	nas	praças	do	Município
		-	Feira	Colonial
		-	Exposição	Tecendo	Memórias
		-	Atividades	de	conscientização	para	preservação	do	patrimônio	histórico
		-	Atividades	culturais	na	Colônia	Japonesa
		-	Projeto	Leitura	e	Cultura	ao	Alcance	de	Todos
		-	Projeto	Histórias	dos	Bairros
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		-	Apoio	à	Rota	Romântica
		-	Ações	em	Esporte	e	Lazer
		-	Seminário	Municipal	Antidrogas
		-	Dia	de	Combate	à	Tuberculose
		-	Dia/Semana	da	Mulher
		-	Dia	Mundial	da	Água		
		-	Dia	Mundial	da	Árvore
		-	Brincana
		-	Mini	Atletismo	Escolar
		-	Copa	Integração	de	Futsal
		-	Campeonato	Municipal	de	Futsal	Veterano	e	Máster
		-	Campeonato	Municipal	de	Futebol
		-	Campeonato	de	Futebol	de	Areia
		-	Campeonato	Municipal	de	Schöfkoff
		-	Campeonato	Municipal	de	Canastra
		-	Eventos	Esportivos	com	as	Escolas
		-	Troféu	Ivoti	de	Atletismo
		-	Campeonato	Aberto	de	Skate
		-	Caminhada
		-	Feiras	Diversas
		-	Apoio	às	Atividades	da	Rota	Romântica
		-	Campeonato	Intermunicipal	de	Bolão	-	Masculino
		-	Torneio	de	Laço	-	CTG	Estância	do	Cotiporã

ABRIL:
		-	Comemorações	de	Páscoa
		-	Feira	Colonial
		-	Comemoração	dos	110	anos	do	Instituto	Ivoti
		-	Exposição	Tecendo	Memórias
		-	Atividades	alusivas	ao	Dia	Internacional	da	Dança
		-	Festival	de	Ritmos
		-	Atividades	alusivas	ao	Dia	Mundial	do	Teatro
		-	Atividades	de	conscientização	para	preservação	do	patrimônio	histórico
		-	Atividades	culturais	na	Colônia	Japonesa
		-	Projeto	Leitura	e	Cultura	ao	Alcance	de	Todos
		-	Projeto	Histórias	dos	Bairros
		-	Ações	em	Esporte	e	Lazer
		-	Dia	Mundial	da	Saúde
		-	Campanha	Nacional	de	Vacinação	contra	Gripe
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		-	Seminário	Municipal	de	Gestão	Ambiental	e	Estratégica
		-	Torneio	Aberto	de	Xadrez:	Buscando	Amigos
		-	Comemoração	de	Páscoa	para	os	Usuários	do	CAPS	e	do	CRAS
		-	Feiras	Diversas
		-	Apoio	às	Atividades	da	Rota	Romântica
		-	Eventos	Esportivos	com	as	Escolas
		-	Feiras	Agroecológicas
		-	1°	Etapa	Campeonato	Escolar	de	Atletismo
		-	Campeonato	Intermunicipal	de	Bolão	-	Masculino
		-	Campeonato	de	Futebol	Sete	dos	Guris
		-	Copa	Campeões	de	Futsal	(Ivoti/Lindolfo/Presidente/São	José)
		-	Encosta	da	Serra	de	Futebol
		-	Cavalgada	da	Amizade
		-	Rústica
		-	Campeonato	Intermunicipal	de	Vôlei
		-	Campeonato	Intermunicipal	de	Basquete

MAIO:
		-	13º	Feira	do	Mel,	Rosca	e	da	Nata
		-	Rústica	-	Cidade	de	Ivoti
		-	Dia	do	Trabalhador
		-	Torneio	Dia	do	Trabalhador
		-	Programação	nas	praças	do	Município
		-	Dia	da	Cidadania
		-	Semana	do	Museu	Municipal	Cláudio	Oscar	Becker
		-	Feira	Colonial
		-	Exposição	Tecendo	Memórias
		-	Atividades	de	conscientização	para	preservação	do	patrimônio	histórico
		-	Atividades	culturais	na	Colônia	Japonesa
		-	Projeto	Leitura	e	Cultura	ao	Alcance	de	Todos
		-	Projeto	Histórias	dos	Bairros
		-	Dia	Nacional	de	Enfrentamento	à	Violência	e	à	Exploração	Sexual	de
Crianças	e	Adolescentes
		-	Semana	Educativa	para	o	Trânsito
		-	Ações	em	Esporte	e	Lazer
		-	Dia	do	Desafio
		-	Brincana	Educação	Infantil
		-	Dia	da	Luta	Anti-manicomial
		-	Semana	da	Enfermagem
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		-	Dia	Mundial	sem	Tabaco
		-	Campeonato	Municipal	de	Futsal	1ª	Divisão
		-	Campeonato	Municipal	de	Futsal	2ª	Divisão
		-	Campeonato	Municipal	de	Vôlei	e	Câmbio	Escolar
		-	Campeonato	Intermunicipal	de	Bolão	–	Masculino
		-	Feiras	Diversas
		-	Apoio	às	Atividades	da	Rota	Romântica
		-	Eventos	Esportivos	com	as	Escolas
		-	Feiras	Agroecológicas
		-	Copa	Ponte	do	Imperador	-	Futebol	de	Sete
		-	Feira	do	Empreendedor

JUNHO:
		-	Programação	nas	praças	do	Município
		-	Fórum	da	Agricultura
		-	Mostra	de	Artes/Festival	Cultural
		-	Festejos	Juninos/Festa	à	Gaúcha/Festa	de	São	Pedro
		-	Programação	nas	praças	do	Município
		-	Feira	Colonial
		-	Pétalas	de	Cultura
		-	Exposição	Tecendo	Memórias
		-	Atividades	de	conscientização	para	preservação	do	patrimônio	histórico
		-	Atividades	culturais	na	Colônia	Japonesa
		-	Projeto	Leitura	e	Cultura	ao	Alcance	de	Todos
		-	Projeto	Histórias	dos	Bairros
		-	Comemorações	alusivas	ao	Kerb	de	Picada	Feijão
		-	Ações	em	Esporte	e	Lazer
		-	Campanha	Nacional	de	Multivacinação	contra	Poliomielite	-	1ª	Etapa
		-	Festa	Junina	dos	Usuários	do	CAPS	e	do	CRAS
		-	Dia	Nacional	de	Combate	às	Drogas
		-	Semana	Municipal	do	Meio	Ambiente
		-	Feiras	Diversas
		-	Apoio	às	Atividades	da	Rota	Romântica
		-	Eventos	Esportivos	com	as	Escolas
		-	Feiras	Agroecológicas
		-	Conferência	Mundial	da	Saúde
		-	Campeonato	Intermunicipal	de	Bolão	-	Masculino
		-	Dias	15,	16	e	17,	Campeonato	Sul	Brasileiro	Escolar	de	Xadrez	organizado
pela	Confederação	Brasileira	de	Xadrez
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		-	Junho	Vermelho
		-	Dia	Mundial	do	Doador	de	Sangue
		-	Jogos	Adaptados
		-	Cross	Country

JULHO:
		-	Exposição	sobre	a	História	da	Colônia	Japonesa
		-	Comemoração	alusiva	ao	Dia	do	Motorista
		-	Comemorações	alusivas	ao	Dia	do	Colono/31ªKolonistenfest
		-	Encontro	de	Grupos	de	Danças	Folclóricas	Alemãs	Adulto
		-	Festa	do	Colono/Sindicato	dos	Trabalhadores	Rurais	de	Ivoti
		-	Programação	nas	praças	do	Município
		-	Feira	Colonial
		-	Pétalas	de	Cultura
		-	Exposição	Tecendo	Memórias
		-	Seminário	de	Educação	Patrimonial
		-	Atividades	de	conscientização	para	preservação	do	patrimônio	histórico
		-	Atividades	culturais	na	Colônia	Japonesa
		-	Projeto	Leitura	e	Cultura	ao	Alcance	de	Todos
		-	Projeto	Histórias	dos	Bairros
		-	II	Fórum	Municipal	Antidrogas
		-	Seminário	Municipal	de	Educação
		-	Ações	em	Esporte	e	Lazer
		-	Campeonato	Municipal	de	Canastra
		-	Feiras	Diversas
		-	Apoio	às	Atividades	da	Rota	Romântica
		-	Feiras	Agroecológicas
		-	Campeonato	Intermunicipal	de	Bolão	-	Masculino
		-	Julho	Amarelo
		-	2º	Festa	Campeira	-	CTG	Estância	do	Cotiporã
		-	Campeonato	de	Xadrez	Escola
		-	Festival	Internacional	de	Música	de	Ivoti

AGOSTO:
		-	37º	Feira	Municipal	do	Livro
		-	Início	das	comemorações	alusivas	à	Semana	da	Pátria
		-	Programação	nas	praças	do	Município
		-	Feira	Colonial
		-	Pétalas	de	Cultura
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		-	Exposição	Tecendo	Memórias
		-	Atividades	de	conscientização	para	preservação	do	patrimônio	histórico
		-	Atividades	culturais	na	Colônia	Japonesa
		-	Projeto	Leitura	e	Cultura	ao	Alcance	de	Todos
		-	Projeto	Histórias	dos	Bairros
		-	Semana	da	Família
		-	Ações	em	Esporte	e	Lazer
		-	Campanha	Nacional	de	Multivacinação	contra	Poliomielite	-	2ª	Etapa
		-	Semana	alusiva	à	Inclusão	Social
		-	Semana	alusiva	ao	Portador	de	Necessidades	Especiais
		-	Dia	Nacional	da	Saúde
		-	Feiras	Diversas
		-	Apoio	às	Atividades	da	Rota	Romântica
		-	Eventos	Esportivos	com	as	Escolas
		-	Feiras	Agroecológicas
		-	Campeonato	Intermunicipal	de	Bolão	-	Masculino
		-	Campeonato	Municipal	de	Futsal	1°	Divisão
		-	Campeonato	Municipal	de	Schöfkoff
		-	Campeonato/Festival	de	Handebol	Escolar
		-	Campeonato	Ivoti	Cidade	das	Flores	de	Patinação
		-	Jogos	On	Line
		-	Fórum	Segurança	Pública
		-	Semana	do	Aleitamento	Materno
		-	Agosto	Dourado		

SETEMBRO:
		-	Programação	nas	praças	do	Município
		-	Comemorações	alusivas	à	Primavera/Concurso	Mais	Belo	Jardim
		-	Comemorações	alusivas	à	Semana	da	Pátria
		-	Comemorações	alusivas	à	Semana	Farroupilha
		-	Comemorações	alusivas	ao	Dia	Mundial	do	Turismo
		-	Programação	nas	praças	do	Município
		-	Feira	Colonial
		-	Pétalas	de	Cultura
		-	Conferência	Municipal	de	Cultura
		-	Exposição	Tecendo	Memórias
		-	Atividades	de	conscientização	para	preservação	do	patrimônio	histórico
		-	Atividades	culturais	na	Colônia	Japonesa
		-	Projeto	Leitura	e	Cultura	ao	Alcance	de	Todos
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		-	Projeto	Histórias	dos	Bairros
		-	Semana	do	Trânsito
		-	Ações	em	Esporte	e	Lazer
		-	Aniversário	do	CEAMI
		-	Feiras	Diversas
		-	Apoio	às	Atividades	da	Rota	Romântica
		-	Eventos	Esportivos	com	as	Escolas
		-	Feiras	Agroecológicas
		-	Caminhada	Noturna
		-	Campeonato	Semiaberto	de	Tênis
		-	Campeonato	de	Futebol	de	Areia
		-	Campeonato	de	Vôlei	e	Basquete	-	Adulto
		-	Campeonato	Intermunicipal	de	Bolão	-	Masculino
		-	Campeonato	Intermunicipal	de	Futebol
		-	Campeonato	Força	Livre	de	Futebol	de	Areia	Bom	Pastor
		-	2°	Etapa	Campeonato	Municipal	de	Atletismo	Escolar
		-	Setembro	Amarelo
		-	Setembro	Verde
		-	Setembro	Lilás
		-	Dia	do	Leo	-	Pedal	Solidário	"Doe	sangue,	medula,	amor,	esperança	e	vida"
		-	Semana	Municipal	da	Água

OUTUBRO:
		-	12º	Feira	das	Flores
		-	Comemoração	alusiva	ao	Dia	do	Idoso
		-	Comemorações	alusivas	ao	Dia	da	Criança
		-	Comemorações	alusivas	à	Emancipação	de	Ivoti
		-	Dia	da	Administração	Mirim
		-	Feira	Colonial
		-	Pétalas	de	Cultura
		-	Exposição	Tecendo	Memórias
		-	Atividades	de	conscientização	para	preservação	do	patrimônio	histórico
		-	Atividades	culturais	na	Colônia	Japonesa
		-	Projeto	Leitura	e	Cultura	ao	Alcance	de	Todos
		-	Projeto	Histórias	dos	Bairros
		-	Semana	da	Alimentação	Orgânica	e	Saudável
		-	Dia	da	Criança	para	os	Usuários	do	CAPS	e	do	CRAS
		-	Feiras	Diversas
		-	Apoio	às	Atividades	da	Rota	Romântica
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		-	Eventos	Esportivos	com	as	Escolas
		-	Feiras	Agroecológicas
		-	Semana	Alusiva	à	Cidade	Co-irmã
		-	Copa	Ponte	do	Imperador
		-	Cavalgada	da	Amizade
		-	Caminhada	da	Amizade
		-	Outubro	Rosa
		-	Passeio	Ciclístico
		-	Campeonato	Intermunicipal	de	Bolão	-	Masculino
		-	Campeonato	Aberto	de	Skate
		-	Campeonato	Intermunicipal	de	Basquete
		-	Campeonato	Intermunicipal	de	Vôlei
		-	Copa	AGPF
		-	Exposição	de	Carros	Antigos
		-	Atividade	Alusiva	Saúde	Mental
		-	Passeio	Moto
		-	Passeio	Ciclístico	e	Enduro	de	Bike
		-	Mostra	de	Dança	Escolar
		-	Campeonato	Intermunicipal	de	Futsal	Feminino

NOVEMBRO:
		-	Programação	nas	praças	do	Município
		-	Feira	Colonial
		-	Pétalas	de	Cultura
		-	Exposição	Tecendo	Memórias
		-	Festival	Municipal	de	Coros
		-	Atividades	de	conscientização	para	preservação	do	patrimônio	histórico
		-	Atividades	culturais	na	Colônia	Japonesa
		-	Projeto	Leitura	e	Cultura	ao	Alcance	de	Todos
		-	Projeto	Histórias	dos	Bairros
		-	Ações	em	Esporte	e	Lazer
		-	Dia	de	Combate	ao	Câncer
		-	Dia	D	da	Saúde
		-	Feiras	Diversas
		-	Apoio	às	Atividades	da	Rota	Romântica
		-	Eventos	Esportivos	com	as	Escolas
		-	Feiras	Agroecológicas
		-	Rodeio
		-	Desafio	de	Vôlei	de	Areia
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		-	Desafio	de	Vôlei	Intermunicipal
		-	Atividades	do	Novembro	Azul
		-	Semana	do	Alcoolismo
		-	Campeonato	Intermunicipal	de	Bolão	-	Masculino
		-	Enduro	Bike
		-	Copa	Afotf
		-	17º	Rodeio	Cidade	de	Ivoti	–	CTG	Estância	Cotiporã
		-	Dia	Nacional	e	Mundial	do	Diabetes
		-	Dia	Nacional	de	Combate	à	Tuberculose
		-	Novembro	Azul
		-	Dia	Internacional	da	Não	Violência	Contra	a	Mulher
		-	Festival	de	Patinação
		-	Jogos	da	Integração	Câmbio	3°	Idade
		-	Jergs
		-	Brincana	II
		-	Caminhada
		-	Torneio	Emancipação	de	Futebol	Sete	
		-	Encontro	de	Motos

DEZEMBRO:
		-	Programação	nas	praças	do	Município
		-	Campeonato	aberto	de	Bicicross
		-	Destaques	Esportivos
		-	Natal	no	Coração/Programação	cultural	e	decoração	da	cidade	para	o	Natal
		-	Concurso	Mais	Bela	Vitrine	de	Natal
		-	Feira	Colonial
		-	Atividades	culturais	na	Colônia	Japonesa
		-	Ações	em	Esporte	e	Lazer
		-	Dia	Mundial	de	Luta	contra	as	DSTS
		-	Comemoração	de	Natal	para	os	Usuários	do	CAPS	e	do	CRAS
		-	Feiras	Diversas
		-	Apoio	às	Atividades	da	Rota	Romântica
		-	Dezembro	Laranja
		-	Dezembro	Vermelho
		-	Feiras	Agroecológicas
		-	Encontro	de	Escalada

	

Durante	o	exercício	poderão	ocorrer	programações	artísticas,	culturais,
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recreativas,	 desportivas	 e	 outras	 não	 previstas,	 objetivando	 o	 resgate,	 a
preservação	 e	 o	 desenvolvimento	 turístico	 e	 cultural	 no	 âmbito	 municipal	 e
regional,	e	em	feiras	ou	outros	eventos	específicos	do	turismo	ou	educação,	na
forma	de	eventos	optativos.	Dentro	da	programação	da	saúde	poderão	ocorrer
ações	 e	 campanhas	 em	 saúde,	 inclusive	 determinadas	 pelo	 Ministério	 da
Saúde.	Na	área	do	meio	ambiente	poderão	ocorrer	programações	objetivando
a	preservação,	a	conscientização	e	ações	voltadas	à	proteção	ambiental.
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JUSTIFICATIVA

O	Projeto	de	Lei	que	ora	é	encaminhado	à	apreciação	do	Legislativo	tem
como	finalidade	proporcionar	o	devido	encaminhamento	de	verbas	destinadas
às	diferentes	propostas,	no	decorrer	do	exercício	de	2019,	visando	seguir	os
princípios	da	legalidade	e	publicidade.

Assim,	estaremos	desempenhando	de	forma	efetiva	o	desenvolvimento
cultural,	 social,	 esportivo	 e	 educacional	 dos	 cidadãos	 do	 município	 de	 Ivoti,
além	 de	 proporcionar	 melhorias	 nas	 áreas	 de	 saúde	 e	 meio	 ambiente,	 e
estabelecer	o	progresso	da	cidade	e	sua	comunidade.

Diante	 disso,	 os	 resultados	 consequentes	 serão	 de	 uma	 população
mais	desenvolvida	e	participativa,	reduzindo	assim	os	índices	de	criminalidade,
violência	e	abandono	na	comunidade	em	geral.

Postulamos,	 assim,	 pelo	 apoio	 dos	 senhores	 Edis	 na	 análise	 desta
matéria.

Atenciosamente,

Martin	Cesar	Kalkmann
Prefeito	Municipal

	

	


