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DECRETO	Nº	20,	DE	10	de	Abril	de	2019

“REGULAMENTA	 A	 PROGRAMAÇÃO
DA	XV	 SEMANA	MUNICIPAL	DE	MEIO
AMBIENTE	DE	IVOTI.”

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

D		E		C		R		E		T		A		:

Art.	1º	Fica	instituída	a	“XV	Semana	Municipal	de	Meio	Ambiente	de	Ivoti”,
que	ocorre	de	03	a	8	de	junho	de	2019.

Art.	2º	Fica	instituído	o	Concurso	“Ivoti	é	o	bicho”	para	escolha	do	Animal
Símbolo	 da	 Semana	 Municipal	 de	 Meio	 Ambiente,	 como	 integrante	 da
programação	da	XV	Semana	Municipal	de	Meio	Ambiente	de	Ivoti.

§	1º	Os	interessados	em	participar	do	Concurso	terão	o	prazo	do	início
da	publicação	do	EDITAL	até	25	de	abril	de	2019.

§	 2º	 A	 votação	 será	 realizada	 através	 de	 “curtidas”	 no	 endereço
eletrônico	(www.facebook.com/ceami.ivoti)	e	cédulas	de	papel.

§	3º	Serão	disponibilizadas	urnas	nos	seguintes	locais:

I	-	Nas	escolas	municipais	de	educação	infantil	e	ensino	fundamental;

II	-		Na	sede	da	Secretaria	de	Saneamento	e	Meio	Ambiente,	localizada
na	Rua	José	de	Alencar,	n°	780,	Centro;

III	 -	 	 Na	 sede	 da	 Prefeitura,	 localizada	 na	 Rua	 Presidente	 Lucena,	 nº
3527,	Centro;	

IV	-	No	Evento	Eco	Sábado,	a	ser	realizado	no	dia	13	de	abril	de	2019,	na
Praça	Emancipação;	e

http://www.facebook.com/ceami.ivoti
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V	-	No	 Instituto	 Ivoti,	 localizado	na	Rua	Pastor	Ernesto	Schlieper,	200	-
Sete	de	Setembro.

§	 4º	 Em	 caso	 de	 chuva,	 o	 evento	 Eco	 Sábado	 ocorrerá	 na	 Sociedade
Concórdia.

Art.	 3º	 Fica	 instituído	 o	 III	 Concurso	 de	 Fotografia	 Ambiental	 de	 Ivoti,
como	integrante	da	programação	da	XV	Semana	Municipal	de	Meio	Ambiente
de	Ivoti,	tendo	como	tema	para	esse	ano	“Flora	Nativa	de	Ivoti”.

Parágrafo	 único.	 Os	 interessados	 em	 participar	 do	 Concurso	 terão	 o
prazo	 do	 início	 da	 publicação	 do	 EDITAL	 até	 20	 de	 maio	 de	 2018,	 para
apresentarem	seu	material	junto	à	Secretaria	de	Saneamento	e	Meio	Ambiente
ou	via	correio,	no	endereço	Rua	José	de	Alencar,	n°	780,	Centro,	 Ivoti/RS,	de
acordo	com	o	Edital	a	ser	expedido.

Art.	 4º	 A	 avaliação	 dos	 trabalhos	 ficará	 ao	 encargo	 de	 Comissão
Julgadora,	composta	por	cinco	membros,	especialmente	indicados	para	o	ato,
sendo	analisados	os	quesitos	de:

a)		originalidade;	

b)	composição;	e

c)	relevância	em	relação	ao	valor	socioambiental.

§	 1º	 Serão	 selecionadas	 12	 fotografias	 que	 ficarão	 expostas	 em
espaços	 públicos	 e	 privados	 durante	 o	 ano	 de	 2019,	 bem	 como	 no	 dia	 da
premiação	e	encerramento	do	evento,	que	ocorrerá	no	dia	09	de	junho	de	2019,
às	10h.

§	 2º	 As	 fotografias	 também	 serão	 expostas	 no	 Núcleo	 de	 Casas
Enxaimel	e,	dentre	essas,	serão	conferidos	os	seguintes	prêmios:

I	-	1°	Lugar:	1	(uma)	Câmera	Digital;

II	 -	 2°	 Lugar:	 3	 (três)	 volumes	 do	 Livro	 Árvores	 Brasileiras	 Manual	 de
Identificação	e	Cultivo	de	Plantas	Arbóreas	Nativas	do	Brasil;
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III	 -	 3°	 Lugar:	 1	 (um)	 Livro	 Plantas	 Alimentícias	 Não	 Convencionais
(PANC)	no	Brasil.

§	 3º	 Todos	 os	 participantes	 receberão	 um	 certificado	 de	 participação
emitido	pela	Secretaria	de	Saneamento	e	Meio	Ambiente	e	as	12	(doze)	fotos
selecionadas	 serão	 utilizadas,	 mediante	 autorização	 dos	 seus	 autores,	 em
material	 de	 uso	 do	 Município	 e/ou	 de	 divulgação,	 tais	 como,	 calendário	 e
agenda.

§	4º	As	obras	poderão,	ainda,	 fazer	parte	de	um	catálogo	específico	e
serem	expostas	em	locais	públicos	e/ou	divulgadas	através	das	redes	sociais
da	 Prefeitura	 Municipal	 de	 Ivoti	 e	 do	 Centro	 de	 Educação	 Ambiental	 do
Município	de	Ivoti	(CEAMI),	sempre	indicando	os	créditos	da	imagem.

Art.	5º	A	Comissão	Julgadora	é	composta	pelos	seguintes	profissionais:

I	 -	 Andréa	 Diana	 Oberherr,	 Bióloga	 com	 Especialização	 em	 Educação
Ambiental;

II	-	Gisele	Braga,	Fotógrafa;

III	-	Joel	Elias	Spaniol,	Técnico	Ambiental	da	Secretaria	de	Saneamento
e	Meio	Ambiente;

IV	-	Rodrigo	Sasso	Rodrigues,	Engenheiro	Agrônomo,	membro	titular	do
Conselho	Municipal	de	Meio	Ambiente;

V	-		Vera	Kern	Hoffmann,	Vice-Diretora	do	Instituto	Ivoti	e	professora	do
Instituto	Superior	de	Educação	Ivoti. 	

Art.	 6º	 Fica	 instituído	 o	 Concurso	 Escolar	 de	 Desenho	 do	 Animal
Símbolo	 da	 Semana	 Municipal	 de	 Meio	 Ambiente,	 cujo	 tema	 será	 definido	 a
partir	do	resultado	do	Concurso	“Ivoti	é	o	Bicho”.

Parágrafo	 único.	 O	 concurso	 é	 direcionado	 aos	 alunos	 de	 escolas
municipais	de	educação	infantil,	e	ensino	fundamental	visando	despertar	nos
alunos	 o	 interesse	 pelo	 tema	 relacionado	 a	 sensibilização	 ambiental	 para
conservação	do	animal	símbolo	por	meio	de	atividades	artísticas.
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Art.	7º	Os	interessados	em	participar	do	Concurso	terão	o	prazo	do	início
da	 publicação	 do	 EDITAL	 até	 31	 de	 maio	 de	 2019,	 para	 apresentarem	 seu
material	junto	à	Secretaria	de	Saneamento	e	Meio	Ambiente,	de	acordo	com	o
Edital	a	ser	expedido.

Art.	8º	A	 avaliação	 dos	 trabalhos	 ficará	 ao	 encargo	 de	 uma	 Comissão
Julgadora,	composta	por	cinco	membros,	especialmente	indicados	para	o	ato,
levando	em	conta	a	pertinência	ao	tema	proposto	pelo	concurso	e	a	criatividade
do	trabalho.

Parágrafo	único.	Serão	premiados	os	9	(nove)	desenhos	mais	votados.

Art.	9º	Os	vencedores	receberão	como	premiação:

I	 -	 	 O	 1º	 colocado	 de	 cada	 categoria	 receberá	 um	 ingresso	 ao
GramadoZoo	e	1	(um)	responsável;

II	 -	 	 O	 2º	 e	 3º	 colocado	 de	 cada	 categoria	 receberá	 um	 chaveiro	 do
animal	símbolo,	adesivo,	e	uma	sacola	ecológica.

Parágrafo	único.	As	categorias	serão	subdivididas	da	seguinte	maneira:

I	-		1ª	Categoria	-	Educação	Infantil	(até	5	anos);

II	-	2ª	Categoria	-	Séries	iniciais	(até	o	5º	ano);

III	-	3ª	Categoria	-	Séries	finais	(até	9º	ano).

Art.	10.	O	prêmio	concedido	ao	1°	Colocado	é	intransferível,	só	podendo
ser	entregue	e	utilizado	pelo	vencedor	do	concurso	na	companhia	de	1	 (um)
responsável	legal	nos	termos	do	presente	regulamento.

§	 1º	 Todos	 os	 participantes	 receberão	 um	 certificado	 de	 participação
emitido	 pela	 Secretaria	 de	 Saneamento	 e	 Meio	 Ambiente	 e	 os	 desenhos
selecionadas	 serão	 utilizadas,	 mediante	 autorização	 dos	 seus	 autores,	 em
material	de	uso	do	Município	e/ou	de	divulgação,	tais	como,	adesivo,	chaveiro	e
sacolas	ecológica.
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§	2º	As	obras	poderão,	ainda,	 fazer	parte	de	um	catálogo	específico	e
serem	expostas	em	locais	públicos	e/ou	divulgadas	através	das	redes	sociais
da	 Prefeitura	 Municipal	 de	 Ivoti	 e	 do	 Centro	 de	 Educação	 Ambiental	 do
Município	de	Ivoti	(CEAMI),	sempre	indicando	os	créditos	da	imagem.

Art.	 11.	 Ficam	 autorizadas	 as	 despesas	 até	 o	 limite	 de	 R$25.000,00
(vinte	e	cinco	mil	reais)	nas	seguintes	dotações	orçamentárias:

SECRETARIA	DE	SANEAMENTO	E	MEIO	AMBIENTE	–	FUNDO	MUNICIPAL	DE
MEIO	AMBIENTE

3.3.9.0.30	–	Material	de	Consumo..........................................................R$	1.000,00
3.3.9.0.39	–	Outros	Serviços	de	Terceiros	–	PJ....................................R$	15.000,00
3.3.9.0.32	–	Material,	bens	ou	serv.	Distrib.gr........................................R$	2.000,00
3.3.9.0.31	 –	 Premiações	 culturais,	 artísticas,	 cientifica,	 desportiva	 e
outras.............................................................................................................R$	7.000,00

Art.	12.	Este	decreto	entra	em	vigor	na	data	de	sua	publicação.

Prefeitura	Municipal	de	Ivoti,	aos	dez	(10)	dias	do	mês	de	abril	de	2019.

	

																							MARTIN	CESAR	KALKMANN
Prefeito	Municipal

	

	

	

	

	


