
                                                                                                 
 

 

DESFILE DE 7 DE SETEMBRO DE 2016 

194 ANOS DE INDEPENDÊNCIA DO BRASIL 

 
 

REGULAMENTO 
Capítulo I - DOS OBJETIVOS 
  
Art. 1º O desfile de 7 de setembro tem por objetivos: 

I. comemorar Historicamente a Independência do Brasil, datada de 7 de setembro de 1822; 

II. engrandecer a consciência de cidadania e civismo, manifestando o amor à Pátria por meio de 
Parada Cívico-Militar-Escolar.. 

 

Capítulo II – DA PARTICIPAÇÃO E DA INSCRIÇÃO 
 
Art. 2º A parada está aberta a toda sociedade civil e organizada, entidades/ 
sindicatos/associações/corporações militares/escolas/universidades que tiver interesse em 
participar, devendo para isso: 

I. efetuar a inscrição conforme as normas previstas no art. 3º deste regulamento; 

II. utilizar o desfile, exclusivamente, para manifestação patriótica;  

III. respeitar todos os itens deste regulamento, pois o não cumprimento implicará na exclusão da  
entidade/sindicato/associação/corporação militar/escolas/universidades no Desfile do próximo 
ano. 

 
Art. 3º  As instituições participantes do desfile devem: 

I. entregar a Ficha de Inscrição e Termo de Responsabilidade na Secretaria Municipal de 
Educação – 3º andar – Rua D. Pedro II, nº 1781, esquina com a Rua Erechim,  até o dia  19 
de agosto de 2016, das 08h30 às 11h30 e 13h30 às 17h00 para Salete ou Cláudia – Fone: 
4001-2804 ou pelo e-mail desfile7setembrocascavel@gmail.com com a ficha de inscrição 
devidamente assinada. Será confirmado o recebimento das inscrições realizadas por e-mail.  Se 
a instituição participante não receber a confirmação, favor entrar em contato; 

II. estar cientes de que:  

a) o número de participantes por Instituição não deverá ultrapassar 600  pessoas, caso 
isso aconteça deverá ter autorização da Comissão; 

b) o número de veículos por Instituição não deverá ultrapassar o número de 10, exceto 
instituições militares ou aquelas devidamente autorizadas e cientes das penalidades; 

c) a Idade Mínima do participante não deverá ser inferior a 7 (sete) anos, salvo prévia 
autorização da comissão. 

d) a integridade dos participantes, particularmente dos menores e pessoas com deficiência, é 
encargo da própria instituição ou entidade inscrita.  

III. informar na inscrição o número de participantes do desfile e se possui Fanfarra ou Banda; 

IV. assinar o Termo de Responsabilidade. 

V. A inscrição só será validada mediante presença na reunião que acontecerá no dia 26/08 
às 10h no auditório da Secretaria Municipal de Educação. (Rua Dom Pedro II, 1781).  

 
Capítulo III - DO HISTÓRICO 
 
Art. 4º O Histórico da instituição participante que será apresentado pelo locutor durante o desfile, deverá:  
 

I. ser escrito  em letra Arial, fonte 16 e espaçamento 1,5; 

II. ser escrito de acordo com o número de participantes sendo, 20 linhas para um número de 
 sessenta participantes, uma lauda para até 200 pessoas e uma lauda e meia, quando o 
 número exceder a 200 participantes; 
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III. evitar constar no resumo do histórico, muitas informações referentes a datas, nomes de 
 pessoas, informações de atividade/fatos cotidianos, pois impossibilita a leitura do todo e isso 
 não é relevante ao público que assiste ao desfile; 

IV. ser enviado por e-mail (desfile7desetembrocascavel@gmail.com) em formato Word, 
impreterivelmente, até o dia 24/08. 

 
Parágrafo Único: Uma vez enviado o histórico, não poderá ser substituído. 
 
Capítulo IV - DA CONCENTRAÇÃO 
 
Art. 5º A concentração acontecerá nas seguintes vias: Avenida Brasil, Avenida Tancredo Neves, Rua 
Rio Grande do Sul, Rua Uruguai, Rua Visconde do Rio Branco, Rua Marechal Floriano, sendo que os 
participantes deverão: 
 

I. organizar-se de acordo com a ordem sequencial estabelecida no croqui, que estará  disponível,  
no dia 02 de setembro no site da Prefeitura www.cascavel.pr.gov.br – Portal do Município – link: 
Desfile de 7 de Setembro; 

II. organizar-se no local da concentração até as 8 horas, impreterivelmente, exceto quem 
necessitar utilizar veículo motorizado para transportar materiais, pois estes deverão chegar à 
concentração até as 7h30. 

 
Parágrafo Único: As instituições participantes que chegarem atrasadas na concentração deverão 
posicionar-se no final da ordem do desfile, sem possibilidade de questionamentos, ficando registrado o 
atraso pela comissão organizadora, para análise da inclusão no próximo ano. 
 
Capítulo V- DO ESCOAMENTO 
 
Art. 6º O escoamento para pedestres e veículos será na Rua Marechal Cândido Rondon - lado direito, 
em direção à Rua Rio Grande do Sul. As corporações militares seguirão pela Avenida Brasil. 
 
Parágrafo Único: Os ônibus de transporte dos participantes do desfile deverão ficar estacionados na 
Rua Rio Grande do Sul.  
 
Capítulo VI – DO DESFILE 
 
Art. 7º  O Desfile terá início às 9 horas, impreterivelmente. 
 
Art. 8º As instituições participantes deverão trazer faixa de identificação, que deverá ficar à frente dos 
seus componentes ou veículos durante o Desfile. A faixa deverá medir, no mínimo, 4 metros de 
comprimento por 70 centímetros de altura,  obrigatoriamente no desfile motorizado deverá ser carregada 
por maiores de idade.   
 
Art. 9º Os pelotões/blocos de desfile serão organizados em seis colunas com 10 pessoas cada uma, 
totalizando 60 participantes por pelotão. 
 
Art.10º Durante o desfile cívico deverá ser mantida uma distância, aproximada, de 7 (sete) metros entre 
as instituições participantes. 
 
Parágrafo Único: a não observância deste artigo implica na mesma determinação do parágrafo único do 
artigo 5º. 
 
Art. 11º Os veículos motorizados (carros antigos/ônibus/motos) e não motorizados (bicicletas) desfilarão 
após o Desfile Militar (a pé e motorizado). Animais desfilarão depois da passagem de todos os veículos, 
exceto a cavalaria do 6º Batalhão da Polícia Militar que encerra o desfile militar. 
 
Art. 12º Durante o trajeto do desfile será vedado às instituições participantes:  
 

I. manifestações alheias à data comemorada; 

II. apresentação de propaganda, divulgações e panfletos; 
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III. soltar balões; 

IV. realizar paradas para evoluções ou apresentações em frente ao palanque; 

V. uso de qualquer veículo motorizado ou não, juntamente com os componentes do desfile a pé,   
 exceto as unidades militares. 
VI. Veículo motorizado que realizar manobras radicais durante o trajeto do desfile colocando em 
risco a segurança do condutor, bem como do público que assiste ao desfile. 

 
§ 1º As entidades/associações/sindicatos/escolas/universidades que descumprirem o contido no caput 
deste artigo no ano de 2016, estão automaticamente exclusas do Desfile Cívico-Militar-Escolar do ano de 
2017, e serão notificados pela Comissão Organizadora por meio de documento. 
 
 
Art. 13º A localização do palanque oficial será informada junto ao croqui. 
 
Art. 14º Haverá uma parada obrigatória antes do palanque oficial, a 30m de distância, numa faixa 
branca de 1m de largura, onde membros da Comissão Organizadora liberarão a continuidade do 
desfile, de acordo com a leitura do histórico pelo mestre de cerimônias (locutor). A faixa da 
instituição participante deverá estar, visivelmente, à frente do pelotão. 

 
Capítulo VII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 15º Cada instituição participante é responsável pelos seus integrantes (transporte, água, primeiros 
socorros, atitudes comportamentais). Os condutores de veículos motorizados deverão ter cuidados 
especiais quanto à segurança do público presente. Os motociclistas não poderão transportar, durante o 
desfile, crianças menores de 7 anos de idade. 
Parágrafo único: Independente do veículo utilizado no desfile, a legislação de trânsito deverá sempre 
ser respeitada. 
 
Art. 16º Haverá banheiros químicos à disposição dos participantes do desfile e do público presente. 
 
Art. 17º Haverá motolâncias/ambulâncias para assistência médica (enfermeiros da Secretaria de 
Saúde), na concentração, próximo ao palanque e escoamento. 
 
Art. 18º A organização do Desfile é de responsabilidade da Comissão Organizadora, representada por: 
 

 
Nº 

 
Entidade 

 
Responsáveis 

1.  Cerimonial Luiz Carlos Sorbara 

2.  Secretaria Municipal de Educação Sueli Góiz da Silva  

3.  Secretaria Municipal de Esporte e Lazer Derli Stein 

4.  Secretaria Municipal de Meio Ambiente Carlos Constantino  

5.  Secretaria Municipal da Saúde Mara Lúcia Zachi 

6.  Guarda Patrimonial João Barros 

7.  Serviços Gerais Cleuza Catarina Caldeira 

8.  CETTRANS José Valdecir Martins 

9.  15ª Brigada de Infantaria Motorizada Major Luis Felipe Moraes Daltro Campos 

10.  4º Grupamento de Bombeiros Capitão Amarildo Roberto Ribeiro 

11.  6º Batalhão Polícia Militar   Tenente Roberto Tavares 

                                     

OBS: Informações pelos telefones: 4001-2804/4001-2801/4001-2806 com Salete 
Martins/Claudia Amaro ou Sueli Góiz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                 
 

 
7 DE SETEMBRO DE 2016 

 
DESFILE CÍVICO – ESCOLAR – MILITAR  

 
FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

Escola/Entidade/Sindicato/Associação/Secretaria Municipal/Corporação Militar: 
 
 

Endereço: 
 

Pessoa responsável para contato: 
 

Telefone(s): 
 

e-mail: 

 

1. Veículos Motorizados - Tipo Número de componentes 

  

2. Crianças Menores de 7 anos  

3. Pessoas com deficiência  

4. Demais participantes  

Possui fanfarra ou banda?   (   ) Sim                (   ) Não 

TOTAL DE PARTICIPANTES: 

 

OBSERVAÇÕES: 
 
 
 
 

 
TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 
 

Por este termo, eu, ____________________________________________, 

telefone:_______________ responsável pela instituição acima citada, assumo a 

responsabilidade de levar para a Avenida Brasil, durante a realização do Desfile de 7 de 

Setembro, o número de participantes informado na ficha de Inscrição, provendo a eles: água 

(na concentração e escoamento), assistência, uso de banheiros, segurança e demais cuidados 

necessários. Por ser verdade, firmo o presente Termo de Responsabilidade, para todos os fins 

de direito. 

 

Cascavel, _______de _________________de 2016 

 
 
 

           __________________________ 
                         Assinatura 


