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PROJETO DE LEI Nº 098-02/2022 
  

Inclui eventos na Lei Municipal nº 7.551, de 
18 de janeiro de 2022, que aprova o 
Calendário Anual de Eventos 2022 do 
Município e dá outras providências. 

 
Art. 1º Inclui os seguintes eventos no Calendário de Eventos do Município, 

aprovado através da Lei Municipal nº 7.551, de 18 de janeiro de 2022: 
 

 10 de julho - 3º FestRock - comemoração do Dia Mundial do Rock - Rua da Polar, 
em frente ao Ponto de Apoio do Parque da Lagoa 

 12 de outubro - Planeta Criança - Celebração do Dia da Criança - Parque 
Princesa do Vale 

 20 de novembro - MegaRace - Corrida de Obstáculos - Moinhos do Campo - 
Estrada da Delfina, 2300 
 

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

GABINETE DO PREFEITO, em 28 de junho de 2022. 
 

 

 
Elmar André Schneider 

Prefeito de Estrela 
 

     César Augusto Pereira da Silva 

Secretário da Administração e Segurança Pública 

 
Visto da Assessoria Jurídica 

 
_____________________ 

 
Data:  _____/_____/20___ 
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Estrela, 28 de junho de 2022. 
 
 

 

 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 098-02/2022 
 

Senhor Presidente e 

Senhores Vereadores: 
 
Vimos, através deste, encaminhar o Projeto de Lei nº 098-

02/2022, que inclui eventos na Lei Municipal nº 7.551, de 18 de janeiro de 2022, que 
aprova o Calendário Anual de Eventos 2022 do Município e dá outras providências. 

A pandemia do Covid-19 gerou muitas incertezas e 
instabilidades em diferentes segmentos. Quando iniciou a pandemia, a expectativa era 
de poucas semanas de paralisação, o que se transformou em meses, e estamos 
chegando em dois anos de muitas mortes, sofrimento, e danos causados em milhões 
de pessoas.  

Um dos setores mais impactados economicamente e 
socialmente com esta pandemia foi o cultural, pois foi o primeiro a ser paralisado e o 
último a ser retomado. Com isso, os eventos foram suspensos, inclusive, além da cadeia 
que movimenta o setor cultural, muitas entidades que sobreviviam da arrecadação de 
recursos nestes eventos sofreram.  

Quando os números começaram a decair, houve uma nova 
expectativa de retomada, em meados de 2021. Portanto muitos eventos foram 
realizados e outros planejados, mas com as variantes novas incertezas se criaram e se 
formaram, e entidades, associações e organizações, bem como os entes públicos, 
tiveram dúvidas sobre a organização e agendamento ou não de eventos.  

Esta incerteza dificulta a organização do calendário de 
eventos, e alterações serão parte do processo de retomada este ano.  

Considerando esta realidade, encaminhamos o projeto de 
lei em anexo e solicitamos a apreciação e compreensão dos vereadores para que 
possamos adequar o calendário de eventos neste momento em que vivemos. 

Assim, em vista da relevância deste Projeto, aguarda-se 
análise e emissão de Parecer.   

 
Atenciosamente, 
 

Elmar André Schneider 

Prefeito de Estrela 

 
 

Ex.mo Senhor 
Márcio Mallmann 
Presidente da Câmara de Vereadores 

ESTRELA/RS 
 


