
Governo do Município de Buritama
Paço Municipal "Nésio Cardoso"

CNPJ 44.435.121/0001-31

DECRETO N.° 3.573, DE 18 DE ABRIL DE 2016.

"Dispõe sobre aprovação do Regulamento Oficial do Concurso das "10 Mais Belas para
Concorrer a Rainha do Rodeio de 2016".

O PREFEITO MUNICIPAL DE BURITAMA faz saber que a Câmara Municipal
aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Considerando a solicitação feita pela servidora Luciene Santos Cândido - Diretora da
Divisão Municipal de Cultura Designada, e protocolizada junto a esta Municipalidade sob o n°
2149/2106, quanto a aprovação do regulamento do Concurso das "10 Mais Belas para Concorrer
a Rainha do Rodeio 2016".

D E C R E T A :

Art. 1° - Fica aprovado o Regulamento Oficial para o Concurso das "10 Mais Belas para
Concorrer a Rainha do Rodeio 2016", que fica fazendo parte integrante deste.

Art. 2° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.

Buritama/SP, 18 de abril de 2010, 98 anos de Fundação e 67 anos de Emancipação
Política. '

IZAIR pOS SANTOS TEIXEIRA
Prefeito Municipal

CARLOS ALBERTO GOULART GUERBACH
Procurador Geral do Município

Publicado na Divisão de Expediente do Governo do Município de Buritama, na data
supra, por afixação em local de costui
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CONCURSO AS 10 MAIS BELAS PARA CONCORRER A RAINHA DO RODEIO 2016

REGULAMENTO OFICIAL

O GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA, por intermédio da Divisão Municipal de
Cultura estabelecem as normas e torna públicas as inscrições para o CONCURSO
RAINHA DO RODEIO DE BURITAMA 2016.

I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

O CONCURSO RAINHA DO RODEIO 2016 será regido por este regulamento.

II - DOS OBJETIVOS

Art. l9 - O CONCURSO para a escolha das 10 mais belas para concorrer a RAINHA
DO RODEIO/2016 tem por objetivos fundamentais:

a] Divulgar e promover a Festa do Peão de Rodeio de Buritama, que acontecerá no
período de 17 a 21 de agosto de 2016, no Recinto de Exposições e Festa do Peão
Boiadeiro "Odilon Ferreira de Almeida", neste Município de Buritama - Estado de
São Paulo.

b) Valorizar a beleza e desenvoltura da jovem Buritamense através de trajes
country.

c) propiciar lazer e congraçamento a população do Município e Região.

d] Agir como fator de cultura, lazer e entretenimento.

III - DAS INSCRIÇÕES

Art. 2e - Para participar do CONCURSO para a escolha das 10 mais belas para
concorrer a RAINHA DO RODEIO DE BURITAMA/ 2016 é necessário fazer a
inscrição no período de
02/05 à 30/05 de 2.016, no Centro Cultural "Graciliano Ramos" preenchendo a

Ficha Oficial de Inscrição.

Art. 32 - São exigidos os seguintes documentos no ato da inscrição:

a) Ficha Oficial de Inscrição do Concurso devidamente preenchida e assinada. No
caso de menor, com idade superior a 16 anos de idade, os pais ou responsável
deverão também assinar em conjunto com a candidata na ficha de inscrição;
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<>
b] Cópia da certidão de nascimento ou RG; ç. n *3 *>

c] Comprovante de residência.

d] Ser do sexo feminino

e] Ser brasileira nata ou naturalizada

f] Ter idade mínima de 16 anos e máxima de 28 anos

g] Ser solteira

Art. 49 - Os documentos exigidos no artigo anterior deverão ser entregues no ato
da inscrição

Art. 59 - Não serão aceitas inscrições depois do prazo previsto neste regulamento.

Parágrafo Único - Qualquer alteração ou desistência da candidata deverá ser
comunicada por escrito na Divisão Municipal de Cultura, pois haverá publicação dos
nomes das candidatas na internet, no site oficial do Governo Municipal e no Jornal
de Circulação Regional. As candidatas participantes autorizam a utilização de suas
fotos e imagens em qualquer tempo para promoção deste ou de outros eventos
municipais.

IV-DO CONCURSO

Art. 7Q - O concurso para escolha das 10 mais belas para concorrer a RAINHA DO
RODEIO DE BURITAMA 2016 ocorrerá no dia 17 DE JUNHO, a partir das 20H30h, no
Anfiteatro Elídio Rodrigues no Centro Cultural "Graciliano Ramos".

Art. 8- - O critério de avaliação da candidata é em relação a sua beleza, simpatia e
desenvoltura na apresentação. A pontuação vai de l a 10. Serão duas passagens pela
passarela: uma individual e uma em conjunto.

Art. 9Q - A primeira passagem será feita individual A segunda passagem em
conjunto.

Art. 10 - As passagens serão feitas com um estilo de roupa country (Calça Jeans,
Camisa Branca, Bota, Chapéu, Cinto] os outros acessórios são a gosto da candidata,
(não será permitido o uso de shorts saias ou minissaias].

Art. 11 - A escolha das 10 mais belas para concorrer a RAINHA DO RODEIO DE
BURITAMA 2016, será realizada por uma comissão de jurados previamente
escolhidos pela Divisão Municipal de Cultura, que será composta de CINCO jurados.
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Art. 12 - Os jurados que comporão a comissão definida no parágrafo anterior
deverão ter experiência em concursos de beleza ou desempenharem profissões
ligadas a atividades de beleza e estética corporal.

Art. 13 - Em caso de empate será considerada vencedora a candidata que obtiver a
maior idade.

Art. 14 - Não caberá qualquer espécie de recurso ou contestação quanto à decisão
dos jurados.

Art. 15 - A soma das notas referidas no artigo anterior será feita pelos próprios
jurados.

Art. 16 - A produção de penteado e maquiagem do concurso (desfile) ficará a cargo
de cada candidata, que buscará parceria junto ao comércio local que estará apoiando
as candidatas no evento.

Art. 17-0 comércio que realizar parceria com a candidata terá seu nome divulgado
em jornal, internet e no decorrer da Festa do Peão.

V-DAPREMIAÇÃO

Art. 18 - Serão ofertados prêmios a serem definidos e anunciados no ato do
concurso.

Art. 19 - As 10 mais belas para concorrer a RAINHA DO RODEIO DE BURITAMA
2016, participará do baile da escolha da rainha a ser realizado no dia 09/07 às 23hs
no RECINTO DE EXPOSIÇÕES E FESTA DO PEÃO BOIADEIRO "ODILON FERREIRA
DE ALMEIDA".

VI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 20 -A Divisão Municipal de Cultura, reserva-se no direito de excluir do
Concurso a participante que, sob qualquer pretexto, perturbar a ordem ou
descumprir as normas deste regulamento.

Art. 21 - A candidata ao assinar a Ficha Oficial de Inscrição declara conhecer e
concordar com o Regulamento Oficial do CONCURSO 10 mais belas para concorrer
a RAINHA DO RODEIO DE BURITAMA 2016, e se compromete a cumpri-lo, sob pena
de ter a sua inscrição cancelada sem qualquer direito a reparação.

Art. 22 - As candidatas inscritas terão direito a um ingresso para o baile do
concurso RAINHA DO RODEIO.

Art. 23 - Eventuais alterações neste Regulamento deverão ser levadas ao
conhecimento das candidatas participantes, dando-se ciência às mesmas^or escrito.
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Art. 24 - Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela DIVISÃO
MUNICIPAL DE CULTURA,

VI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- A PRIMEIRA ETAPA - PRÉ SELEÇÃO - DIA 17/06 SERÃO SELECIONADAS 10
CANDIDATAS
- A SEGUNDA ETAPA FINAL DIA 09/07 SERÁ REALIZADA NO BAILE DA RAINHA DO
RODEIO DE BURITAMA, NA OCASIÃO SERÁ ELEÍTA RAINHA DO RODEIO,
PRINCESAS E MISS SIMPATIA.

Buritama, 07 de abril de 2016.

LUCIENE SANTOS CÂNDIDO
Diretora da Divisãp Municipal de Cultura Designada


