
COMISSÃO ORGANIZADORA DO DESFILE CÍVICO-MILITAR DE 07 SETEMBR0 2013 

 (Comissão de Eventos Cívicos e Tiro-de-Guerra) 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA DESFILE CÍVICO-MILITAR 

(Favor preencher em letra de forma legível) 

 

 
ENTIDADE:   

 

QUANTIDADE DE COMPONENTES (limite máximo 300 participantes): 

 

FANFARRA: (    ) SIM      (    ) NÃO                                            MOTORIZADO: (   ) SIM   (    ) NÃO 

 

RESPONSÁVEL:  

 

TEL CONTATO:  

 

FAIXA ETÁRIA DOS COMPONENTES:  DE ___________ A ___________ ANOS 

 

HISTÓRICO SUCINTO DA ENTIDADE (limite de 22 linhas, digitadas na fonte Times New 

Roman, tamanho 12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIRETRIZES 

 

1. Local: Rua Boa Morte; com inicio na R. D. Pedro I. 

2. Limite: 300 pessoas por entidade (poderá ser reduzido em função do limite máximo de pessoas a 

desfilar – 7.000 pessoas, que será apurado após o encerramento das inscrições); 

3. Ficha de inscrição: até 22 ago às 12:00h (tg2rm_piracicaba@hotmail.com) Fone/Fax: 3426-6337); 

4. Concentração: a partir da Rua D Pedro I, e a partir das 06:50h; 

5. Distribuição das Bandeiras Nacionais: 07:20; 

6. Recepção Autoridades no Palanque: a partir da 07:30; 

7. Hasteamento do Pavilhão Nacional, Estado de SP e Piracicaba: 08:00; 

8. Início do desfile a pé: 08:20, previsão de término: 12:00Hs; 

9. Ordem da saída: 1. desfile a pé: EB, PM, Pol Civil, CBM, GCM, Idosos e crianças e demais 

entidades; 

     2. desfile motorizado: Entidades Públicas e após particulares. 

10. Banheiros públicos: Escola Barão do Rio Branco, Mercado Municipal, Praça José Bonifacio ao lado 

da CEF”, e banheiros químicos; 

11. Pontos de água: Pça José Bonifácio, Mercado Municipal; 

12. Local de atendimento de saúde: na concentração, na rua São José e Pça José Bonifácio; 

13. Policiamento: a pé e motorizado, circulando as ruas paralelas ao desfile, com policiamento a pé na 

Pça José Bonifácio e no final do desfile próximo a dispersão (Rua Boa Morte com a Prudente de 

Morais); 

14. Histórico: será enviado em conjunto com a ficha de inscrição, limitado a 22 linhas na fonte Times 

New Roman, tamanho 12; 

15. Dispersão: na Praça José Bonifácio, na altura do Poupa Tempo para o desfile a pé, e na Rua Moraes 

Barros sentido Rua Alferes José Caetano para o desfile Motorizado; 

16. Temas: Independência do Brasil, Civismo, Cidadania, Ecologia, a Riqueza do Povo Brasileiro 

(o ser brasileiro), da Biodiversidade e Recursos Hidrominerais do País e a Grandeza do Brasil, 

de dimensão continental e a sua Emergente Economia entre as Nações do Mundo Globalizado e 

o seu Papel na América Latina e outros assuntos correlatos, sendo proibido criticas de cunho 

político ou religioso, ou qualquer forma de preconceito; 

17. Uso de cartazes, faixas e camisetas: permitido de acordo com as regras já abordadas e dentro dos 

temas previstos; 

18. Ordem do desfile: a pé e depois motorizado; 

19. Cadência do desfile: Deve ser dinâmica, SEM EVOLUÇÕES de modo a não comprometer o 

horário de término; 

20. A comissão organizadora do desfile julga importante que todos ajudem a fazer um desfile bonito, 

dentro do tempo previsto e os problemas que ocorrerem da não observação das diretrizes serão 

registrados em atas, de modo a serem evitados nos próximos desfiles. 

21. Haverá reunião no auditório da Câmara vereadores, no dia 23 Ago às 14:00h, com os integrantes da 

Comissão de Eventos Cívicos do Município e no mínimo 01 representante de cada entidade que 

irá desfilar.  

 


