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Regulamento da Cavalgada Pau D’arco 2022  

 

 

 

1 – Data da Cavalgada 09/10/2022 

 

2 – Inicio da Cavalgada as 08:00 Horas 

 

3 – Trajeto: Saída do antigo posto do Raimundo, percorre a Bernardino 

Furtado, sobe na Av Donizete Rocha, vira a esquerda na Av. Maria de Sá, vira a 

direita na rua Davi Pinheiro Cavalcante, vira a esquerda na rua 04 e desce pela 

avenida Boa Sorte com o encerramento na praça da Câmara Municipal. 

 

4 – Permitido trator, carro de boi carroça com som 

 

5 – Proibido caminhão, camionetes, tratores e similares com pessoas em cima 

 

6 – Saída de acordo com a ordem de chegada das comitivas na concentração 

 

7 – Proibido arma branca (Facas e Canivetes) 

 

8 – Proibido fogos de artifícios 

 

9 – A Comitiva terá três minutos para se apresentar no palanque do júri, que 

estarão julgando os seguintes quesitos: Uniforme, organização e padronização 

de tropa. 

10-Serão premiados: (independente da comitiva) 

 Amazona mais caracterizada 

 Cavaleiro mais caracterizado 

 Cavaleiro mirim   

 

 

11 – Permitido carroças com no Máximo três pessoas em cima 

 

12– As inscrições vão até o dia 24 de Setembro, terá uma reunião com os 

responsáveis por cada comitiva que será anunciada com antecedência pela 

comissão organizadora do evento. 

 

13 – O Responsável de cada comitiva assinará um termo de responsabilidade 

junto a Prefeitura. 
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14 – A Prefeitura não responsabiliza por qualquer ocorrência que por ventura 

possa acontecer durante o trajeto, essa responsabilidade é de cada comitiva. 

 

15 – Terá um representante dos direitos dos animais para coibir abusos com os 

animais 

 

16 – Para evitar os excessos a Polícia militar estará dando apoio ao evento 

17- A Secretaria de Saúde disponibilizará uma ambulância durante todo o 

percurso. 

 

Para Mais informações entre em contato com a comissão organizadora através 

do telefone: (94) 991869868 

 




