
DECRETO Nº 1462 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014.

Define a programação das festividades comemorativas ao
aniversário do município e autoriza a contratação de bens
e serviços para sua realização.

VALSERINA MARIA BULEGON GASSEN, Prefeita Municipal de São João do
Polêsine, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe confere a lei Orgânica do
Município e

Considerando que o aniversário do município, é um evento do calendário oficial;

Considerando  que  as  comemorações  alusivas  ao  22º  aniversário  de  criação  do
município tem a função de congregar a comunidade polesinense;

Considerando que para isso é importante desenvolver atividades esportivas, de lazer,
artísticas e culturais;

DECRETA:

Art.  1.º  -  Ficam definidos,  como programação oficial  das  comemorações  do 22º
aniversário de criação do município de São João do Polêsine, os seguintes eventos:

I – 1.º Passeio nas Trilhas;

II – 7.º Moto Migrantes;

III – Filo Artístico Cultural; 

IV – 9.º  Torneio Interseleções de Futebol de Campo Keko Brondani – Categoria
Veteranos.

Art. 2.º -  Os eventos previstos nos incisos I e II do Art.  1.º  são promovidos por
entidades/associações, sediadas no município, com o apoio da Prefeitura Municipal. 

Art. 3.º - Os eventos previstos nos incisos III e IV do Art. 1.º são promovidos pela
Prefeitura Municipal, através da Secretaria da Educação, Cultura, Desporto e Turismo. 

                  Art.  4.º  -  Fica  autorizada  a  contratação  de  bens  e  serviços  necessários  para  a
realização dos eventos.
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Art. 5.º -  As despesas decorrentes da aplicação deste decreto correrão a conta de
dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento.

Art. 6.º -  A programação oficial  constante do folder em anexo é parte integrante
deste decreto.

Art. 7.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Senhora Prefeita Municipal de São João do Polêsine,  aos vinte e
quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e quatorze.

                                                       Valserina Maria Bulegon Gassen
                                                       Prefeita Municipal 

Registre-se e Publique-se 
Em 24.02.2014

Delisete M. B. Vizzotto
Assessor Administrativo
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