
 

 

REGULAMENTO DO DESFILE DO DIA 21/09/2017. 

TEMA: PETROLINA 122 ANOS - UMA HISTÓRIA EM VERSO E PROSA 

 

Art.1º. A Prefeitura Municipal de Petrolina, através da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e 

Esporte e Secretaria Municipal de Educação, realiza e coordena o Desfile Alegórico de 21 de setembro 

na Avenida Guararapes – Centro de Petrolina, com início às 18h.                           

Art.2º. São objetivos do desfile referido no Art. 1º: 

    §1º. Valorizar atitudes cívicas, colaborando para o exercício da cidadania, por meio do respeito e 

valorização da história de nossa cidade. 

    §2º. Contribuir para a expressão cívica de diferentes segmentos da população, possibilitando a 

participação coletiva da comunidade. 

Art.3º. A participação dos representantes da comunidade petrolinense será definida como segue: 

    §1º. O desfile terá início às 18 h. 

    §2º. Desfilarão: Escolas Municipais, Escolas Estaduais e Escolas Particulares distribuídas em Alas 

com, no mínimo 30 e no máximo 50 participantes, compondo Sete Fases, onde contarão, em verso e 

prosa, a história dos 122 anos de Petrolina e, fora dessas fases, desfilarão outros segmentos  ou 

instituições previamente inscritas, também, com no mínimo 30 e no máximo 50 componentes, cada. 

     

Art.4º. Das inscrições: 

    §1º. Deverão ser realizadas, presencialmente na Secretaria de Educação, no setor de Eventos, de 24 

á 30 de agosto 2017.                     

    §2º. Cada instituição receberá, no ato da inscrição, um informativo contendo as datas das reuniões 

gerais do desfile. 

   §3º. Cada instituição deve entregar até dia 01/09/2017, um breve histórico (enviar para o e-mail: 

fantamaria@hotmail.com. 

  

   §4º. O histórico não deverá exceder uma folha de papel sulfite A4 (sugerimos não ultrapassar 20 

linhas) em editor de texto Word.  

          

Art.5º. Para as instituições educacionais será permitida a apresentação de (01) carro alegórico. 

Art.6º. Da ordem do desfile: 

     §1º. A ordem do desfile será definida pela comissão organizadora. 

     §2º. A programação completa do desfile, inclusive com a ordem de apresentação das instituições, 

será disponibilizada na última reunião geral pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo e 

Secretaria Municipal de  Educação.     

    §3º. A concentração das instituições ocorrerá às 16h, na Praça Kennedy (das Algarobas) com início 

do desfile programado para as 18h, impreterivelmente. 

Art.7º. . A comissão organizadora designará um responsável da Secretaria Municipal de Cultura, 

Turismo e Esporte e Secretaria Municipal de Educação para atender cada uma das instituições 



participantes do desfile, zelando para que sejam obedecidas as normas deste regulamento, para o bom 

andamento do evento. 

§ Único. Fica, terminantemente, proibido desrespeito às autoridades constituídas, bem como 

intolerância e discriminação de raça, gênero ou religiosa. 

Art.8º. Durante o desfile, a distância máxima permitida, entre as escolas e ou entidades será de 10 

metros, para não prejudicar o desenvolvimento do desfile. 

Art.9º. Não serão permitidas apresentações e ou evoluções em frente ao palanque das autoridades. 

Art.10. Veículos motorizados ou não, deverão seguir em linha reta, não sendo permitidas evoluções, em 

obediência à legislação de trânsito. 

Art.11. Fica vedado às instituições participantes promoverem manifestações de caráter político-

partidário e de desrespeito a pessoas e ou instituições. 

Art.12. Após o desfile, a dispersão ocorrerá no final da Avenida Guararapes, não sendo permitida a 

permanência de grupos ou representantes de instituições no local, nem mesmo o retorno de seus 

representantes em direção contrária ao fluxo do desfile. 

Art.13. Caberá ao responsável de cada instituição participante do desfile cumprir o acordado no termo 

de compromisso, no ato da inscrição: 

    §1º. Manter todos os participantes sob sua responsabilidade nos espaços destinados para 

concentração, de acordo com o croqui distribuído.  

    §2º. Reportar-se ao responsável pela organização para sanar dúvidas e dificuldades. 

    §3º.  Atender a todas as orientações contidas no presente regulamento, dando exemplo de respeito 

às normas, zelando para que sua instituição tenha uma brilhante participação, contribuindo com o 

sucesso coletivo do evento. 

Art.15. Os casos omissos serão resolvidos pela comissão organizadora. 

 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, em 23 de agosto de 2017. 
 


