
GABINETE DO PREFEITO 
 
LEI MUNICIPAL Nº 1393/2009 DE 24 DE NOVEMBRO DE 200 9. 
 
 

“ALTERA O ANEXO I DA LEI MUNICIPAL Nº 602/98 
DO CALENDÁRIO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 
 
 

MARINO JOSÉ POLLO, PREFEITO MUNICIPAL DE 
DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO,  Estado do Rio Grande do Sul, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAZ saber que, a Câmara Municipal 
aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei. 

 
Art.1º Altera o Anexo I da Lei Municipal nº 602/98 do Calendário de 

Eventos do Município. 
 
Parágrafo Único - O Poder Executivo Municipal regulamentará 

anualmente, na época apropriada, cada um dos eventos.  
 

Art.2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE 
DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO, 24 DE NOVEMBRO DE 2009.  
 
 
 
 
Registre-se e Publique-se                                      MARINO JOSÉ POLLO    
                                                                                  PREFEITO MUNICIPAL  
 
 
 
 
               NELSON ARI NÜSKE 
SECRETÁRIO DE ADM E FAZENDA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO I 
 

CALENDÁRIO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO 
 

NOME DO EVENTO PERÍODO  OBJETIVO 

APOIO AO FOLCLORE E ETNIAS Janeiro a 
Outubro 

Apoio na realização de eventos com o objetivo da difusão das 
Culturas Étnicas (Italiana e Alemã), realizadas nas 
Comunidades Esquina Londero,  Vila Pitanga e Sede (Janeiro, 
Julho, Agosto e Outubro). 

CAMPEONATO MUNICIPAL DE 
VERÃO 

Janeiro à 
Fevereiro. 

Proporcionar aos desportistas, a participação através de 
equipes, nas modalidades futsal e voleibol a prática esportiva, 
integrando desta forma as entidades, sociedades e 
comunidade em geral. 

CIRCUITO DE VERÃO Janeiro à 
Março 

Promover atividades esportivas junto à natureza, para a 
comunidade em geral. E, divulgar as potencialidades turísticas 
de nosso município, (Balneário Londero e Ilhas do Chafariz) 
banhados pelo Rio Uruguai. 

CIRCUITO DE PESCA ESPORTIVO Fevereiro à 
Setembro 

Promover eventos de pesca esportiva, na modalidade 
pesque e solte, - Divulgar o potencial turístico natural e 
pesqueiro  incentivar a conservação da fauna e flora no 
Rio Uruguai.  

DIA INTERNACIONAL DA MULHER Março Promover o encontro anual das mulheres mauricienses, 
oportunizando a elas atividades culturais e intelectuais, com 
homenagens e atividades relacionadas ao lazer, com o fim de 
valorização da mulher e estimulem a melhoria da auto-estima. 

CAMPEONATO MUNICIPAL DE 
FUTEBOL SETE 

Março à 
Abril 

Visa a integração de jovens e adultos de nossas entidades, 
sociedades e comunidade em geral, através da prática de 
esporte. 

CAMPEONATO MUNICIPAL 
VARZEANO 

Maio à 
Novembro 

Propiciar a realização anual do campeonato municipal de 
futebol de campo, com o objetivo de integrar os munícipes e as 
comunidades locais. 

JOGOS INTERCOLEGIAIS Maio à Julho Promover através das diversas modalidades esportivas a 
integração entre todas as escolas do município. 

DIA INTERNACIONAL DA JUVENTUDE Agosto Oportunizar encontro de jovens do Município, viabilizando 
através de palestras a formação intelectual da juventude e com 
interesse de promover também momentos de lazer e 
descontração de forma sadia. 



CAMPEONATO MUNICIPAL  DE 
BOCHA 

Maio à 
Novembro. 

Oportunizar aos jogadores de bocha do Município a 
participarem deste evento com objetivo de integrar as 
comunidades do Município. 

CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE 
BOCHA 

Fevereiro à 
Abril 

Promover a integração entre os jogadores de bocha do 
município de Doutor Maurício Cardoso e Horizontina. 

ENCONTRO DE CORAIS Julho à 
Agosto 

Oportunizar o intercâmbio dos corais locais, regionais e 
internacionais, que através da arte e do canto manifestam 
diversos estilos musicais mostrando seus talentos artísticos e 
sua cultura, levando ao público maior enriquecimento 
intelectual, difundindo no meio o canto coral. 

TORNEIO SEMANA DA PÁTRIA Setembro Oportunizar competições esportivas e culturais integrando a 
comunidade escolar e população em geral, nas comemorações 
alusivas a  Semana da Pátria. 

SEMANA FARROUPILHA Setembro Apoiar e difundir a cultura nativista gaúcha em nosso meio, 
através de eventos e encontros com o propósito do resgate e 
preservação do tradicionalismo gaúcho. 

FACIC – FEIRA AGROPECUÁRIA, 
COMERCIAL, INDÚSTRIAL E 
CULTURAL. 

Março à Abril Visa demonstrar as potencialidades do nosso Município; 
Oportunizar uma exposição de produtos e realização de 
negócios; mostra agropecuária; destacar a cultura artística e 
histórica; integração regional e internacional; integrar as 
entidades vivas do município; divulgar o potencial turístico; 
oportunidade para pensarmos um projeto maior de 
desenvolvimento econômico, social e cultural e colocar nosso 
município na vitrine regional. 

FEIRA LITERÁRIA E CULTURAL  Setembro  a 
Dezembro 

Objetiva fortalecer a literatura e incentivar os alunos das 
escolas de nosso município o hábito da leitura, com 
participação de autor presente, hora do conto e gincana 
literária. A cultura com enfoque e atividades bem 
diversificadas, buscando sempre relembrar a história de nosso 
município, com shows musicais, apresentação de teatros, bem 
como a realização de festival da canção estudantil nativista, 
sertanejo, festival da terceira idade e encontro de corais. O 
meio ambiente com destaque a realização da trilha costeira e 
passeio ecológico. 

FESTA DE INTEGRAÇÃO 
COMUNITÁRIA 

Janeiro à 
Dezembro 

Integrar através de encontros culturais, sociais e esportivos as 
comunidades de  entidades religiosas, estimulando o lazer de 
forma sadia e participativa. 

SEMANA DO MUNICÍPIO Dezembro Comemoração da data alusiva a criação do Município através 
de atividades sociais, culturais e esportivas. 

FESTIVAL DE GRUPOS DE DANÇAS 
FOLCLÓRICAS 

Setembro a 
Dezembro 

Incentivar grupos de danças folclóricas de nosso município, 
através de encontros e festivais, fortalecendo assim a cultura e 
a história das etnias de nossa gente. 

FESTIVIDADES NATALINAS Dezembro Desenvolver atividades de cunho Religioso, social e cultural, 
através de apresentação de peças teatrais, shows musicais e 
artísticos. 

 


