MUNICÍPIO DE IVOTI
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

DECRETO Nº 40, DE 20 de Junho de 2018
"REGULAMENTA A PROGRAMAÇÃO
DA 31ª KOLONISTENFEST."
MARTIN CESAR KALKMANN, Prefeito Municipal de Ivoti, no uso de suas
atribuições legais, e
CONSIDERANDO

a

necessidade

de

regulamentar

o

evento

“Kolonistenfest” previsto no Calendário de Eventos;
CONSIDERANDO que o evento é realizado anualmente, sempre próximo
ao dia do colono, que ocorre no dia 25 de julho;
CONSIDERANDO a importância do evento para a comunidade ivotiense e
também para os produtores locais;
CONSIDERANDO que através da Kolonistenfest busca-se homenagear o
papel e a importância do colono,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica regulamentada a programação da 31ª Kolonistenfest, a
realizar-se nos dias 21 e 22 de julho de 2018, na localidade de Nova Vila, de acordo
com a programação do Anexo I.
Art. 2º A organização do evento é de responsabilidade do Departamento
de Cultura, da Secretaria de Educação e Cultura, e de Turismo, da Secretaria de
Desenvolvimento, e será conduzida pela Comissão Organizadora, constituída por:
a) Representantes do Departamento de Cultura, do Departamento de
Turismo, das Escolas do Campo, e da localidade de Nova Vila.
Art. 3º As fichas de inscrição para os jogos rurais e para o desfile festivo
deverão ser retiradas no período de 25 de junho a 06 de julho de 2018 (de segunda
a sexta-feira), no Departamento de Cultura e Departamento de Turismo, no
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horário das 8h30min às 11h e das 13h30min às 16h30min sito à Rua da Cascata,
s/nº Bairro Feitoria Nova.
Parágrafo único. As fichas preenchidas devem ser entregues até o dia 11 de
julho de 2018, no mesmo local.
Art. 4º Para a participação de animais no desfile, será obrigatória a emissão
da Guia de Trânsito Animal (GTA) realizada na Inspetoria Veterinária de Ivoti, e
apresentada ao responsável técnico pelo evento (desfile) no dia do mesmo.
Art. 5º Na realização deste evento serão disponibilizados até 12 espaços
para venda de produtos originários de Nova Vila, mediante cadastro realizado
junto à Associação de moradores da localidade de Nova Vila.
Parágrafo único. No ato do cadastramento serão exigidos os seguintes
documentos:
a) Documento de Identidade;
b) Cadastro de Pessoa Física - CPF;
c) Nota fiscal de Produtor Rural (Produtos Coloniais e/ou alimentícios);
d) Carteira de artesão (para expositores de artesanato);
e) Certificado de Curso de Boas Práticas (Produtos Coloniais e/ou
alimentícios).
Art. 6º O expositor cadastrado deverá estar presente na edição da
Kolonistenfest ou autorizar um responsável para acompanhar o evento.
Parágrafo único. A distribuição dos espaços será definida pela Comissão
Organizadora, considerando principalmente os critérios de maior procura pelos
produtos, de acordo com situações já verificadas em eventos passados,
e tamanho do espaço versus oferta de produtos.
Art. 7º As despesas decorrentes do evento correrão por conta de dotações
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orçamentárias próprias.
Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Ivoti, aos vinte (20) dias do mês de junho de 2018.

MARTIN CESAR KALKMANN
Prefeito Municipal

Anexo I

Programação 31ª Kolonistenfest – 2018
Entrada Gratuita

02 de julho (segunda – feira)
Sociedade de Canto Harmonia
13h30min – Apresentação do Kolonistenpaar
Baile da terceira idade
21 de julho (sábado)
Nova Vila:
8h30min às 11h30min – Jogos Rurais – Pousada Robinson
12h – Almoço – Sociedade Teuto Brasileira de Bolão União

22 de julho (domingo)
Sociedade de Canto Harmonia:
9h30min – Celebração Ecumênica
10h – Saída do desfile festivoaté o Hospital São José
*Em caso de chuva o desfile é cancelado.
Sociedade Teuto Brasileira de Bolão União – Nova Vila:
12h - Almoço
12h às 14h – Bandinha Típica
14h às 17h – Banda Munich
17h às 20h – Banda Eccos
25 de julho (quarta – feira)
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ivoti:
10h30min – Celebração Ecumênica
11h30min – Almoço
13h30min – Bandinha Típica Alemã

Informações: (51) 3563 7946 – turismo@ivoti.rs.gov.br
Facebook: /prefeituraivoti

