
DECRETO	Nº	1,	DE	03	de	Janeiro	de	2019

"REGULAMENTA	 O	 26º	 KERB	 IN
IVOTI	 -	 2019,	 A	 REALIZAR-SE	 NOS
DIAS	18,	19,	20,	21	e	22	DE	JANEIRO
DE	2019."

MARTIN	CESAR	KALKMANN,	Prefeito	Municipal	de	Ivoti,	no	uso	de	suas
atribuições	legais,	e	em	conformidade	com	o	que	estabelece	a	Lei	Municipal	nº
3.203/2018,	que	aprova	o	Calendário		Municipal	de	Eventos	para	o	ano	2019,	e	

CONSIDERANDO	a	necessidade	de	divulgar	as	datas	da	 realização	do
26º	KERB	IN	IVOTI	-	2019;

CONSIDERANDO	a	importância	do	evento	para	a	comunidade	ivotiense;

CONSIDERANDO	que	através	das	festividades	do	Kerb	busca-se	cultivar
as	tradições	da	cultura	alemã,

D	E	C	R	E	T	A	:

Art.	1º	O	Kerb	in	Ivoti	será	realizado	nos	dia	18,	19,	20,	21	e	22	de	janeiro
de	2019,	na	Praça	Concórdia,	situada	na	Avenida	Presidente	Lucena,	no	bairro
Concórdia,	e	na	Sociedade	Harmonia,	situada	na	Avenida	Presidente	Lucena,
no	Bairro	Harmonia.

Art.	 2º	O	 26º	KERB	 IN	 IVOTI	 -	 2019	 será	 realizado	 e	 coordenado	 pelo
Poder	 Executivo	Municipal	 em	 parceria	 com	 representantes	 de	 entidades	 da
sociedade	civil.	

Art.	 3º	 A	 exploração	 econômica	 da	 venda	 de	 bebidas	 e	 da	 praça	 de
alimentação	 durante	 as	 festividades	 do	 26º	 Kerb	 In	 Ivoti	 fica	 de	 encargo	 da
empresa	 Organize	 Ltda,	 vencedora	 da	 licitação	 na	 modalidade	 pregão
presencial	n°	61/2018.

Art.	4º	A	empresa	compromete-se	com	as	seguintes	contrapartidas:

a)	locação	de	estrutura	de	lonas;	



b)	serviço	de	segurança;

c)	locação	de	geradores	de	energia;

d)	sanitários	ecológicos;

e)	sonorização,	iluminação	e	palco;

f)	instalação	elétrica;

g)	shows	musicais;

h)	serviço	de	limpeza	do	local	do	evento.

i)	premiação	em	chope	para	os	grupos	que	participarão	do	desfile	de
Kerbwagen	e	para	os	concursos	de	vitrines	de	Kerb	e	casa	mais	festiva.

Art.	5º	O	 lançamento	oficial	do	evento	ocorrerá	no	dia	11	de	 janeiro	de
2019,	na	Sociedade	Harmonia,	a	partir	das	20	horas,	com	a	coroação	da	corte,
a	presença	de	autoridades,	imprensa	e	convidados.

Art.	 6º	 Ocorre	 nesta	 edição	 a	 realização	 de	 um	 desfile	 festivo	 de
Kerbwagen	e	de	dois	concursos	alusivos	ao	Kerb,	que	são:

a)	Vitrines	de	Kerb;	e

b)	Casa	mais	Festiva.

Art.	7º		As	inscrições	para	os	concursos	mencionados	no	artigo	anterior
serão	realizadas	nas	seguintes	datas:

I	 -	 Kerbwagen:	 Inscrições	 09,	 10,	 11,	 14	 e	 15	 janeiro	 de	 2019,	 das
8h30min	às	11h30min	e	das	13h30min	às	16h30min;

II	-	Vitrines	de	Kerb:	Inscrições	09,	10,	11	e	14	de	janeiro	de	2019,	das
8h30min	às	11h30min	e	das	13h30min	às	16h30min;

III	 -	Casa	mais	Festiva:	 Inscrições	de	14	a	17	de	 janeiro	de	2019	das
8h30min	às	11h30min	e	das	13h30min	às	16h30min.



Parágrafo	único.	As	fichas	de	inscrição	podem	ser	solicitadas	através	do
e-mail	 turismo@ivoti.rs.gov.br	 ou	 retirada	 pessoalmente	 na	 Secretaria	 do
Desenvolvimento,	localizada	na	Rua	José	de	Alencar,	780,	dentro	do	período	de
inscrição.

Art.	8º	Fica	nomeada	a	Comissão	Organizadora,	assim	composta:

I	-	Raiama	Trenkel,	Diretor	do	Departamento	de	Turismo;

II	-	Marines	Teckemeier,	Diretor	do	Departamento	de	Cultura;

III	-	Denise	Rodrigues	da	Silva,	Secretária	de	Desenvolvimento.

Art.	9º	Este	Decreto	entra	em	vigor	na	data	de	sua	publicação.

Prefeitura	Municipal	 de	 Ivoti,	 aos	 três	 (03)	 dias	 do	mês	 de	 janeiro	 de
2019.

	

																							MARTIN	CESAR	KALKMANN
Prefeito	Municipal

	



 

 

A CASA MAIS FESTIVA DO 26º KERB IN IVOTI 2019 

 
REGULAMENTO  

 
 

1.  Fica instituída a escolha da Casa mais Festiva do Kerb, cujo objetivo é incentivar as famílias 

a celebrarem esse evento da cultura de imigração alemã com familiares e amigos nas suas 

residências, bem como o incentivo para preservar a tradição do Kerb. 

2. A escolha se dará de acordo com o regulamento que segue: 

2.1 A escolha da Casa mais Festiva é promovida e organizada pela Prefeitura Municipal de Ivoti.  

2.2 Poderão participar residências das áreas urbana e rural do município de Ivoti. 

2.3 Para participar da escolha,deverá ser feita inscrição prévia, junto à Secretaria de 

Desenvolvimento, de 14 a 17 de janeiro de 2019, das 8h30min às 11h e das 13h às 16h. A ficha 

de inscrição pode ser solicitada através do e-mail: turismo@ivoti.rs.gov.br ou retirada 

pessoalmente na Rua José de Alencar, 780. 

2.4  A avaliação será feita pela comissão julgadora, contratada pela Prefeitura Municipal que fará 

a visita às residências no dia 19.01.2019 (sábado), entre 19h e 21h, para as casas com festa 

nesse dia e 20.01.2019 (domingo), entre 11h e 14h, para as casas com festa nesse dia, sem 

aviso prévio. Os critérios a serem avaliados estão descritos no item 2.5. 

2.5 A avaliação obedecerá aos seguintes critérios: 

I - Criatividade e Beleza: (total de 30 pontos) 

a) Diversidade de materiais utilizados para a decoração do local da festa; (10 pontos) 

b) Cuidado com o acabamento;(10 pontos) 

c) Limpeza geral do espaço.(10 pontos) 

 

II - Originalidade e Inovação: (total de 30 pontos) 

a) Desenvolvimento da temática relacionada à cultura alemã e a festa; (10 pontos) 

b) Utilização de materiais inusitados na composição da decoração; (10 pontos) 

c) Elemento que identifique o grupo (camiseta, canecos, chapéus, faixas,...); (10 pontos) 

 



III – Animação e gastronomia: (total de 30 pontos) 

a) Presença de música ao vivo ou som mecânico no estilo de bandinha alemã; (10 pontos) 

b) Dança; (10 pontos) 

c) Alimentos da culinária alemã (cucas, linguiça, chope, rabanete, pão caseiro, rosca,...); (10 

pontos) 

 

2.6 As notas finais das avaliações resultarão das médias obtidas nos três critérios estabelecidos 

no item 2.5. 

2.7 A divulgação dos resultados e a entrega da premiação se dará no dia 20.01.2019, a partir das 

15h no local do Kerb In Ivoti e a entrega da premiaçãoserá na casa vencedora. 

3O Concurso premiará a casa mais festiva com 30 litros de chope.  

4A inscrição neste Concurso implica a total e absoluta concordância com os termos deste 

Regulamento. 

5O custo dos materiais e da montagem da decoração, assim como comes, bebes, sonorização 

ficará a cargo de cada participante. 

6Os participantes autorizam a utilização de seus dados e imagens para divulgação nos veículos 

de comunicação utilizados pelo Município de Ivoti. 

7A inscrição de qualquer participante estará sujeita ao atendimento das disposições do presente 

Decreto. 

8Qualquer outra situação não mencionada neste regulamento, será decidida pela Comissão 

Organizadora do Kerb In Ivoti 2019. 

 

Ivoti, 03 de janeiro de 2019. 

 

 

COMISSÃO ORGANIZADORA DO 26º KERB IN IVOTI - 2019. 

 
 



 

 

MELHOR VITRINE DO 26º KERB IN IVOTI 2019 

 
REGULAMENTO  

 
 
1. Fica instituído o Concurso Municipal de Vitrines de Kerb, cujo objetivo é incentivar o comércio a se 

integrar à festa, bem como a divulgação à comunidade e o incentivo para preservar a tradição do Kerb. 

2.O Concurso Municipal de Vitrines de Kerb é promovido e organizado pela Prefeitura Municipal de Ivoti e 

se dará de acordo com:  

2.1. Poderão participar todos os estabelecimentos comerciais situados no município de Ivoti. 

2.2.A participação no Concurso dar-se-á mediante inscrição prévia, que deverá ser feita junto à Secretaria 

do Desenvolvimento, entre os dias09, 10, 11 e 14 de janeiro de 2019, das 8h30min às 11h e das 13h às 

16h. A ficha de inscrição pode ser solicitada através do e-mail: turismo@ivoti.rs.gov.br ou retirada 

pessoalmente nessa Secretaria, localizada na Rua José de Alencar, 780. 

2.2.1 As vitrines deverão estar prontas até o dia 16 de janeiro de 2019.  

2.2.2 A avaliação será feita por uma equipe julgadora, contratada pela Prefeitura Municipal que fará a 

visita aos estabelecimentos no dia17 de janeiro de 2019, em qualquer horário (a partir das 08h30min), 

dentro do expediente do empreendimento, sem aviso prévio. Os critérios a serem avaliados estão 

descritos no item 2.3. 

2.2.3 No dia 18 de janeiro de 2019 a comitiva do Kerb estará visitando os estabelecimentos inscritos no 

Concurso de Vitrines de Kerb; 

 

2.3 A avaliação obedecerá aos seguintes critérios: 

I - Criatividade e Beleza: (total de 35 pontos) 

a) Diversidade de materiais utilizados para a confecção do cenário vitrine; (10 pontos) 

b) Harmonia de cores;(10 pontos) 

c) Cuidado com o acabamento;(10 pontos) 

d) Limpeza geral do espaço vitrine. (5 pontos) 

 

II - Originalidade e Inovação: (total de 35 pontos) 

a) Desenvolvimento da temática relacionada à cultura alemã e a festa; (10 pontos) 

b) Aproveitamento de produtos da loja na composição da vitrine ou no tema desenvolvido; (10 pontos) 

c) Utilização de materiais de decoração ecologicamente corretos ou que possam ser reciclados ou 



reaproveitados; (10 pontos) 

d) Utilização de materiais inusitados na composição da vitrine. (5 pontos) 

 

III - Aproveitamento do Espaço: (total de 40 pontos) 

a) Estabelecimento de ponto focal, um ou mais, conforme o tamanho da vitrine; (10 pontos) 

b) Equilíbrio dos elementos da vitrine; (10 pontos) 

c) Qualidade da visualização com e/ou sem fundo de vitrine; (10 pontos) 

d) Simplicidade na composição x qualidade da exposição; (5 pontos) 

e) Disposição de manequins e/ou expositores e/ou elevação no espaço vitrine. (5 pontos) 

Parágrafo único- As notas finais (máximo de 110 pontos) das avaliações dos integrantes da Equipe 

Avaliadora, resultarão das médias obtidas nos três critérios estabelecidos no item 2.4. 

2.4 A divulgação dos resultados se dará no dia 18.01.2019 a partir das 20h e a premiação será entregue 

ao estabelecimento no dia 19.01.2019 na parte da manhã.  

3.O Concurso premiará astrês melhores decorações de vitrinescom 30 litros de chope para oferecerem 

aos clientes durante os dias festivos do Kerb e com troféus diferenciados para o 1º, 2º, 3º lugar. 

4.A inscrição neste Concurso implica a total e absoluta concordância com os termos deste Regulamento. 

5 O custo dos materiais e da montagem da decoração ficará a cargo de cada participante. 

6.Os participantes autorizam a utilização de seus dados e imagens para divulgação nos veículos de 

comunicação utilizados pelo Município de Ivoti. 

7.A decoração das vitrines não poderá sofrer alterações durante todo o período de avaliação (15 a 19 de 

janeiro de 2018), devendo permanecer montadas, no mínimo, até o dia 22 de janeiro de 2019. 

8.A inscrição de qualquer participante estará sujeita ao atendimento das disposições do presente 

Decreto. 

9.Qualquer outra situação não mencionada neste regulamento, será decidida pela Comissão 

Organizadora do Kerb In Ivoti 2019. 

 

Ivoti, 03 de janeiro de 2019. 

 

 

 

COMISSÃO ORGANIZADORA DO 26º KERB IN IVOTI - 2019. 

 
 



 

Regulamento do Desfile Festivo – KERBWAGEN 2019 

 

1.  O Desfile do Kerbwagen tem por objetivo resgatar a tradição dos imigrantes alemães, mostrando o seu 

passado, presente e futuro, através de alegorias montadas em caminhões. 

2. O Desfile do Kerbwagen será realizado no dia 19 de janeiro de 2019, às 16h com o seguinte percurso: 

• A partir das 15h– Concentração junto a Rótula da Bandeira de Ivoti 

• 16h – Largada 

• Percurso: Ruas da cidadeconforme roteiro a ser entregue na inscrição. 

• 18h (ou assim que encerrar o percurso) – Dispersão: Rua Carlos Dillenburg 

3. Critérios a serem observados e respeitados para o bom andamento do desfile: 

3.1Os caminhões inscritos deverão estar no local da concentração até às 15h30min.  

3.2Os caminhões deverão estar decorados com adereços que representem a imigração alemã e o Kerb 

In Ivoti e poderá ter barril de chope, cerveja em lata, comidas típicas, não podendo nenhum alimento ser 

frito, assado ou cozido em cima do caminhão. 

3.3Cada caminhão deverá apresentar, no mínimo, um (1) casal vestido com traje típico alemão. 

3.4O número de pessoas nos caminhões fica limitado à capacidade/tamanho - toco até 33 pessoas, truck 

até 45 pessoas, modelos menores que estes, até 25 pessoas, sendo que no mínimo 15 (quinze) devem 

estar vestindo a Camiseta Oficial do Grupo de Kerb, relativo ao caminhão pertencente. 

3.5 Os caminhões deverão estar identificados com o nome do grupofixado na frente do veículo e nas 

laterais com o número do seu caminhão definido no ato da inscrição pela comissão organizadora. 

3.6 Os caminhões deverão possuir lixeira, ficando expressamente proibido jogar lixo para fora do 

caminhão, assim como devem ter corrimão para a segurança dos participantes. 

3.9 É proibido, aos menores de 18 anos, consumir bebidas alcoólicas nos caminhões, sob pena de 

desclassificação e responsabilidade total dos responsáveis pelos caminhões. 

3.10 A ordem de saída dos caminhões será de acordo com a ordem de entrega da inscrição. 

3.11 Os caminhões devem respeitar o percurso estabelecido para concentração, desfile e dispersão, não 

sendo permitidas ultrapassagens, nem paradas fora do local especificado para a descida de participantes, 

sempre prezando pelo bom andamento do desfile.. 

3.12Fica expressamente proibido lançar fogos de artifício de cima dos caminhões, assim como entregar 

comida ou bebida para pessoas fora do caminhão. 

3.13 No ato da inscrição, a cada grupo serão entregues 30 canecos de chope com logomarca do evento 

para venda. Parte do valor arrecadado será revertido em benefício daONG Juntos pela Vida. O acerto do 



valor da venda feita, assim como a devolução dos canecos não vendidos, deverá ser realizado no dia 

17.01, das 17h às 18h, na Secretaria de Desenvolvimento, na Rua José, 780. 

4. NÃO PARTICIPARÁ DO DESFILE o caminhão que não estiver de acordo com este regulamento, 

apresentar problemas de poluição ambiental e/ou segurança. Também não será permitida a participação 

de carretas. 

5. Cada grupo deverá possuir um líder para representar a equipe junto a Comissão Organizadora, o qual 

será responsabilizado civil e criminalmente pela disciplina e segurança da Equipe. 

6. O Motorista do Caminhão será responsabilizado civil e criminalmente, se ingerir bebida alcoólica ou 

apresentar sintomas de embriaguez, não respeitar normas estabelecidas neste regulamento; e/ou as 

normas de trânsito. 

7. A Comissão Organizadora e a Prefeitura Municipal não se responsabilizam por acidentes ocasionados 

por falta de segurança e disciplina dos participantes. 

8. As fichas de inscrições podem ser solicitadas pelo e-mail turismo@ivoti.rs.gov.br e deverão ser 

entregues entre os dias 09, 10, 11, 14 e 15 de janeiro de 2019, das 8h30min às 11h e das 13h30min às 

16h na Secretaria de Desenvolvimento, Rua José de Alencar, 780. As inscrições podem ser feitas no 

local dentro desse prazo de inscrição. 

.  

9. O prêmio será de participação, cinco barris de 30 litros de chope serão revertidos em tickets e 

distribuídos igualmente entre os líderes participantes: 

10. Qualquer outra situação não mencionada neste regulamento será decidida pela Comissão 

Organizadora do Kerb In Ivoti 2019. 

11. Este regulamento dispõe sobre as normas gerais do desfileKerbwagen, a simples entrega/envio da 

ficha de inscrição pelo responsável da equipe dá total ciência e concordância do mesmo, com todos os 

seus artigos e disposições. 

12.Todo e qualquer custo com materiais para a montagem da decoração, assim como comes, bebes, 

sonorização ficará a cargo de equipe participante. 

13.Na simples participação no evento, os participantes estarão de acordo em ter o uso da sua imagem e 

seus dados utilizados em todo e qualquer material de divulgação da Prefeitura Municipal de Ivoti. 

14.A inscrição de qualquer equipe estará sujeita ao atendimento das disposições do presente Decreto. 

 

Ivoti, 03 de janeiro de 2019. 

 

 

COMISSÃO ORGANIZADORA DO 26º KERB IN IVOTI – 2019. 


