
PROJETO	DE	LEI	MUNICIPAL	Nº	1,	04	de	janeiro	de	2017

				 “APROVA	 O	 CALENDÁRIO	

MUNICIPAL	 DE	 EVENTOS	 PARA

O	ANO	2017.”

MARIA	DE	LOURDES	BAUERMANN,	Prefeita	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	2017,

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,	no	prazo	mínimo	de	15	(quinze)	dias	anteriores

a	sua	realização.

Art.	3º	Fica	o	Poder	Executivo	autorizado	a	realizar	as	despesas	necessárias

para	 promover	 os	 eventos,	 incluindo	 divulgação,	 premiação,	 bem	 como

transporte,	estadia	e	alimentação	a	convidados	e	participantes,	 conforme	 limites

estabelecidos	na	legislação	orçamentária	anual.

Art.	4º	Fica	 também	o	Poder	Executivo	autorizado	a	cobrar	 ingressos	e	a

promover	outras	 receitas,	quando	cabível,	na	 realização	dos	eventos,	 constando

da	 regulamentação	de	cada	um	deles	a	 tabela	de	preços,	observando	o	disposto

na	Lei	Municipal	nº	1265/94,	de	05	de	janeiro	de	1994.

Parágrafo	 único.	 Os	 recursos	 arrecadados	 nas	 promoções	 poderão	 ser

utilizados	para	suplementar	as	dotações	orçamentárias	dos	eventos.

Art.	 5º	 Os	 eventos	 poderão	 ser	 promovidos	 exclusivamente	 pelo	 Poder

Executivo	ou	em	parceria	com	entidades	privadas,	ou	ainda	mediante	delegação	a

terceiros,	através	de	licitação,	quando	for	o	caso.

Art.	6º	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.	 7º	 As	 despesas	 decorrentes	 da	 aplicação	 da	 presente	 Lei	 correrão	 à

conta	das	dotações	orçamentárias	próprias	do	orçamento	municipal.

Art.	8º	Esta	Lei	entra	em	vigor	na	data	de	sua	publicação.

Prefeitura	Municipal	de	Ivoti,	

																							MARIA	DE	LOURDES	BAUERMANN

Prefeita	Municipal

	

																						

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

ANEXO	I	

PROGRAMAÇÃO	DE	EVENTOS	DE	2017

JANEIRO:

-	Comemorações	alusivas	ao		24º	Kerb	de	Ivoti

-	Apoio	às	Atividades	da	Rota	Romântica

-	Feira	Colonial

-	Atividades	culturais	na	Colônia	Japonesa

-	Campeonato	Municipal	de	Futsal	Sub	-	20

FEVEREIRO:

-	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

-	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

-	Semana	Municipal	da	Água

-	Dia	Mundial	da	Árvore

-	Campeonato	Municipal	de	Futsal	Veterano	e	Master

-	Campeonato	Municipal	de	Futebol

-	Campeonato	de	Futebol	de	Areia

-	Campeonato	Municipal	de	Schöfkoff

-	Eventos	Esportivos	com	as	Escolas

-	Troféu	Ivoti	de	Atletismo

-	Campeonato	Aberto	de	Skate

-	Feiras	Diversas

-	Apoio	às	Atividades	da	Rota	Romântica

-	Campeonato	Intermunicipal	de	Bolão	-	Masculino

ABRIL:

-	Comemorações	de	Páscoa

-	Programação	nas	praças	do	Município

-	Feira	Colonial

-	Exposição	Tecendo	Memórias

-	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

-	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

-	Campeonato	Intermunicipal	de	Bolão	-	Masculino

MAIO:

-	Rústica	-	Cidade	de	Ivoti

-	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

-	Dia	Mundial	sem	Tabaco

-	Campeonato	Municipal	de	Futsal	1ª	Divisão

-	Campeonato	Municipal	de	Futsal	2ª	Divisão

-	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

-	Campeonato	Intermunicipal	de	Bolão	-	Masculino

JUNHO:



-	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	do	Meio	Ambiente

-	Conferência	Mundial	da	Saúde

-	Campeonato	Intermunicipal	de	Bolão	-	Masculino

JULHO:

-	Exposição	sobre	a	História	da	Colônia	Japonesa

-	Comemoração	alusiva	ao	Dia	do	Motorista

-	Comemorações	alusivas	ao	Dia	do	Colono/30ª	Kolonistenfest

-	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

AGOSTO:

-	Feira	do	Mel,	Rosca	e	da	Nata

-	Feira	Municipal	do	Livro

-	Início	das	comemorações	alusivas	à	Semana	da	Pátria

-	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

-	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

-	Feira	do	Livro

-	Campeonato	Intermunicipal	de	Bolão	-	Masculino

SETEMBRO:



-	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

-	Projeto	Histórias	dos	Bairros

-	Semana	do	Trânsito

-	Ações	em	Esporte	e	Lazer

-	Comemoração	alusiva	ao	Dia	do	Idoso

-	Anivesário	do	CEAMI

-	Feiras	Diversas

-	Apoio	às	Atividades	da	Rota	Romântica

-	Eventos	Esportivos	com	as	Escolas

-	Feiras	Agroecológicas

-	Caminhada	Noturna

-	Campeonato	de	Vôlei	e	Basquete	-	Adulto

-	Campeonato	de	Futebol	de	Areia

-	Torneio	de	Tênis

-	Campeonato	Intermunicipal	de	Bolão	-	Masculino

OUTUBRO:

-	Feira	das	Flores

-	Comemorações	alusivas	ao	Dia	da	Criança

-	Comemorações	alusivas	à	Emancipação	de	Ivoti

-	Dia	da	Administração	Mirim

-	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

-	Semana	da	Alimentação

-	Dia	da	Criança	para	os	Usuários	do	CAPS	e	do	CRAS

-	Passeio	Só	Lama

-	Feiras	Diversas

-	Apoio	às	Atividades	da	Rota	Romântica

-	Eventos	Esportivos	com	as	Escolas

-	Feiras	Agroecológicas

-	Semana	Alusiva	à	Cidade	Co-irmã

-	Copa

-	Cavalgada	da	Amizade

-	Caminhada	da	Amizade

-	Outubro	Rosa

-	Passeio	Ciclístico

-	Bairros

-	Campeonato	Intermunicipal	de	Bolão	-	Masculino

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

-	Mostra	de	Danças

-	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

-	Desafio	de	Vôlei	Intermunicipal

-	Futebol	de	Sete

-	Festival	de

-	Atividades	do	Novembro	Azul

-	Semana	do	Alcoolismo

-	Campeonato	Intermunicipal	de	Bolão	-	Masculino

-	Enduro	Bike

-	Copa	Afotf

-	Mini-Oktoberfest.

DEZEMBRO:

-	Natal	no	Coração/Programação	cultural	e	decoração	da	cidade	para	o	Natal

-	Concurso	Mais	Bela	Vitrine	de	Natal

-	Programação	nas	praças	do	Município

-	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

-	Feiras	Agroecológicas

Durante	 o	 exercício	 poderão	 ocorrer	 programações	 artísticas,	 culturais,

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.



JUSTIFICATIVA	I	

PROJETO	DE	LEI	Nº	1/2017

Justificamos	o	encaminhamento	do	Projeto	de	Lei	nº	1/2017,	que	“aprova

o	 Calendário	 Municipal	 de	 Eventos	 para	 o	 ano	 2017”,	 no	 intuito	 de

proporcionar	 o	 devido	 encaminhamento	 de	 verbas	 destinadas	 às	 diferentes

propostas,	 no	 decorrer	 do	 exercício	 de	 2017,	 visando	 seguir	 os	 princípios	 da

legalidade	e	publicidade.

Com	isto	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.

Desta	 forma,	 os	 resultados	 consequentes	 serão	 de	 uma	 população	 mais

desenvolvida	 e	 participativa,	 reduzindo	 assim	 os	 índices	 de	 criminalidade,

violência	e	abandono	na	comunidade	em	geral.

Atenciosamente,

Maria	de	Lourdes	Bauermann

Prefeita	Municipal

	

	


