
 25° ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE COQUEIROS DO SUL 

Regulamento para o Desfile das Soberanas  
Categoria Adulto/Mirim 

 

Dos objetivos:  

Art. 1° O Desfile das candidatas “Soberanas do Município” realizado anualmente no mês de março, 

quando a realização do Baile Oficial do Município, noite esta que é comemorada ao Aniversário de 

Emancipação Política- Administrativa, tem os seguintes objetivos:  

a) Eleger a Rainha e Princesas do Município de Coqueiros do Sul/RS Categoria Mirim e Adulta 

que participarão de eventos oficiais do Município e da região, quando de interesse da 

Administração Municipal, ou quando designada a participação das mesmas, pelo Executivo 

Municipal; 

b) Valorizar a beleza e a cultura da mulher Coqueirense e promover as “eleitas” a serem as 

representantes oficiais do Município, 

c) Recepcionar as autoridades, delegações, entidades que visitam o município, em eventos 

sociais da municipalidade, ou quando agendados com a Administração.  

Do concurso: 

Art. 2° O desfile das candidatas à “Soberanas do Município”, será organizado e coordenado pela 

Administração Municipal através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo, Desporto, 

Lazer e Assistência Social. 

Art. 3° Participarão do concurso de beleza, candidatas representando entidades sociais, associações, 

empresas, comunidades, escolas Municipais e Estadual, desde que cumpram as normas vigentes neste 

regulamento; de acordo com a Lei   2.058/2017. 

Das inscrições:  

Art. 4° As inscrições serão realizadas no período de 23 de fevereiro a 08 de março junto a Secretaria 

Municipal de Educação, Cultura, Turismo, Desporto, Lazer e Assistência Social, mediante a autorização 

da Entidade que irá representar no horário das 08h00min as 12h00min e das 13h00min as 17h00min; 

da candidata e responsáveis legais se está tiver idade inferior à 18 anos na data da inscrição; 

Art. 5° Para efetuar a inscrição a candidata deverá possuir idade mínima de 14 anos e máximo de 21 

anos para a categoria adulta e para a categoria Mirim de 08 anos e no máximo 10 anos até a data de 

Aniversário do Município 20 de março de 2017. Para efetivar a inscrição, a candidata deverá 

apresentar os seguintes documentos: 

a) Ficha de inscrição; 

b) Cópia da Carteira de Identidade ou Certidão de nascimento; 

c) Estar domiciliada no Município de Coqueiros do Sul; 

d) A candidata deverá apresentar autorização assinada pelos pais ou responsável se for menor de 

idade; 



e) A candidata também deverá apresentar a autorização da entidade que irá representar; 

f) A candidata deverá fornecer a Comissão uma fotografia atualizada que será utilizada para a 

divulgação do evento.  

Art. 6° A candidata deverá ter disponibilidade para participar dos ensaios atividades de ornamentação 

do evento, entrevistas etc.; 

Parágrafo Único: As candidatas categoria adulta receberão uma ajuda de custo de R$200,00(duzentos 

reais). 

Da Avaliação: 

Art. 7° as candidatas serão avaliadas nos seguintes quesitos: 

• Simpatia; 
• Desenvoltura; 
• Beleza; 
• Postura e expressão corporal. 

 
Dos Jurados: 

Art. 8° - A Comissão do Júri para a escolha das soberanas será formada por no mínimo 3 e no máximo 

5 integrantes; 

Art. 9° - Os jurados serão pessoas convidadas pela Comissão Organizadora, ligadas a eventos de 

cultura e beleza da região; 

Art. 10- Ao corpo de jurados caberá a avaliação com notas de 0 a 10 em cada quesito, de todas as 

candidatas em dois momentos: desfile individual e desfile coletivo. 

Art. 11- Não caberá qualquer espécie de recurso ou contestação à decisão dos jurados. 

Das candidatas: 

Art. 12- As candidatas escritas devem obedecer aos seguintes itens: 

a) Atender o chamado da Comissão Organizadora para reuniões, ensaios e entrevistas antes das 

fases de avaliação do evento; 

b) Estar no local dos encontros sempre no horário agendado da Comissão; 

c) Representar uma entidade do município; 

d) As candidatas devem participar de todas as etapas propostas pelos organizadores, caso não 

participe de alguma, a candidata estará automaticamente desclassificada; 

e) Atender as normas previstas no regulamento; 

Da Participação: 

Art. 13- Cada entidade, com sede no município poderá inscrever uma candidata na categoria adulta e 

uma na categoria mirim; irão participar apenas no total de três candidatas na categoria mirim, serão 

validadas as três primeiras inscrições e 10 candidatas categoria adultas; 



Art.  14-  É vedada a participação de candidatas com residência fora do município de Coqueiros do 

Sul; 

Do desfile:  

Art. 15 - A candidata para o desfile na passarela deverá desfilar devidamente usando trajes propostos 

pela organização estabelecido em reunião prévia com as candidatas. As despesas com salão de beleza 

e vestimentas são por conta da candidata ou entidade que irá representar. 

Art. 16 -  O desfile na passarela para a avaliação dos jurados será dividido em 3 fases: 

a) Desfile coletivo das candidatas na passarela; 

b) Desfile individual com a exposição do perfil da candidata;  

c) Desfile coletivo para avaliação final; 

Do resultado: 

Art. 17- Após o desfile, o corpo de Jurados se reunirá para a soma da pontuação atribuída a cada 

candidata, sendo que a Rainha será a candidata que obtiver maior votação, seguida das Princesas que 

terão, respectivamente, a segunda e a terceira maior votação. 

Art. 18- Em caso de empate, a candidata que obtiver maior nota no quesito Simpatia. Persistindo o 

empate, levar-se-á em conta a maior nota no quesito Beleza. 

Art. 19- A Rainha e Princesas receberão, temporariamente, vestidos típicos, faixa e coroa fornecidos 

pela Prefeitura Municipal, pelos quais deverão guardar e conservar, responsabilizando-se por sua 

imediata reposição em caso de extravio ou imediata reparação em caso de danos. 

Art. 20- Haverá premiação para as Soberanas eleitas na categoria adulta, respectivamente: R$300,00 - 

Rainha, R$200,00- 1ª Princesa e R$100,00- 2ª Princesa; 

Art. 21- Os casos omissos e não previstos neste Regulamento, serão examinados pela Comissão 

Organizadora a quem caberá a decisão final. 

Art. 22- Qualquer alteração ou desistência da candidata deverá ser comunicada por escrito para a 

Prefeitura Municipal, pois poderá haver publicação da foto da candidata em jornais, portanto todas as 

candidatas autorizam a Prefeitura Municipal a usarem suas fotos e imagem, em qualquer tempo, para 

promoção deste ou de outros eventos promovidos pela Prefeitura Municipal. 

Art. 23-Todas as eleitas só poderão usar seus títulos para fins artísticos e publicitários com prévia e 

expressa autorização da Prefeitura Municipal. 

Art. 24- Em caso de renuncia ou descumprimento, por parte das eleitas, de qualquer dos deveres 

atribuídos às soberanas, bem como, infringir nas normas estabelecidas neste regulamento, implicarão 

na perda do respectivo título como a conseqüente devolução da coroa, faixa e vestidos. 

Coqueiros do Sul, fevereiro  2017.  

Prefeito Municipal 
Valoir  Chapuis 



Termo de Concordância e Responsabilidade dos Pais 

  

Eu,________________________________________________, portador(a) do RG _____________________, com idade 
de ________anos, após ler e analisar o presente regulamento da escolha da Rainha e Princesas do 25º 
Aniversário do Município de Coqueiros do Sul, autorizo minha filha 
_______________________________________ a participar do desfile e declaro estar ciente do seu conteúdo, 
preenchendo todos os requisitos, e autorizo o direito ao uso gratuito de sua imagem.  

Caso seja eleita, comprometo-me ainda a cumprir o regulamento por mim recebido e lido, durante 
todo seu mandato. 

 

  

Coqueiros do Sul, ______ de __________________ 2017. 

  
  

_____________________________ 
Assinatura do Responsável 

 



AUTORIZAÇÃO 

 

 

Eu_______________________________________________________________________________________ Portador (a) do 
RG__________________________ e CPF___________________________ declaro para os devidos fins, que autorizo 
minha filha: _____________________________________________________________________ a participar do concurso 
que irá eleger a Rainha e Princesas do Município de Coqueiros do Sul, que será realizado no dia 17 de 
março de 2017 que será realizado na Sociedade de Cantores Niegedacht , com início previsto para as 
22:00 horas. Declaro também que concordo plenamente com todos os termos do Regulamento e me 
comprometo se minha filha for escolhida estar presente em todos os eventos e viagens 
representando o Município de Coqueiros do Sul quando for convocada. 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________ 
Assinatura do pai, mãe ou responsável 

 
 
 
 

 
 
 
Obs: Anexar junto à autorização devidamente assinada, a cópia do documento de identidade e CPF 
do pai, mãe ou responsável e também uma cópia do documento de identidade ou certidão de 
nascimento da candidata. 

 

 



TERMO DE CONCORDÂNCIA - ENTIDADE 

 

 

Eu,_____________________________________________________________________________, no cargo de 

_________________________da Entidade____________________________________________________ após ler e 

analisar o presente regulamento da Escolha das Soberanas de Coqueiros do Sul/2017, declaro estar 

ciente do seu conteúdo, preenchendo todos os requisitos e autorizo a 

candidata__________________________________________a representar esta entidade. 

 

 

Coqueiros do Sul, ______ de _________________ de 2017. 

 

 

 

___________________________________________                                                                                  

Assinatura do Representante da Entidade 

 

 


