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Procedimento para requisição da Guarda Bandeira 

 

 

Considerando a necessidade de normatizar os pedidos de entidades, 

igrejas e demais instituições para a participação da Guarda Bandeira (GB) do Instituto Ação 

Cidadão (IAC), este presidente resolve: 

 

 

Art. 1º - O agendamento para a apresentação da GB deverá ser feita em tempo hábil, 

inclusive para que se faça um ensaio no local do evento um dia antes ou no mesmo dia. 

 

Art. 2º -Do transporte –  

I - 0 requisitante deverá providenciar transporte para condução dos 06 (seis) integrantes da GB, 

bem como os mastros e suporte das bandeiras, inclusive para o ensaio; 

I – O transporte deverá estar na sede do IAC uma hora antes do evento (se for em Boituva); 

III – Os integrantes da GB não são obrigados permanecerem no local até o final do evento; 

sendo assim, logo após a parte cívica, deverão ser transportados de volta ao IAC (Rua Roberto 

Toqueton nº100, Jd. São Paulo Boituva -  antigo Planalto Country Club). 

 

Art. 3º - Sobre as Bandeiras e suporte 

Parágrafo único - Não poderão ser usadas outras bandeiras e/ou suporte que não o do IAC. 

Motivos: 

I - os mastros do IAC são de alumínio e seu peso é apropriado para condução da tropa; 

II - o suporte é adequado para os respectivos mastros com as marcas de cada pavilhão; 

II – Seguindo o art. 19, parágrafo único, da Lei 5.700/71, que dispõe sobre a forma e a 

apresentação dos Símbolos Nacionais; as bandeiras deverão ser posicionadas à esquerda da 

mesa principal (púlpito, palco etc.) vista de quem olha de frente para o palco (púlpito, palco 

etc.) e/ou à direita de quem está no palco (púlpito etc), olhando para a platéia. 

III – O requisitante se encarregará em devolver as bandeiras e o suporte, às 09h. do primeiro dia 

útil após o evento. (Rua Roberto Toqueton nº100, Jd. São Paulo Boituva fone: 15 3363-4061 ou 

3363-6140 -  antigo Planalto Country Club). 

 

Art. 4º -Da Alimentação -    

I – deverá ser providenciado um lanche aos integrantes do IAC, em local discreto e reservado, 

logo após a colocação das bandeiras no suporte. 
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Art. 5º - Questões técnicas: 

I – O requisitante disponibilizará som e aparelho eletrônico (toca cd, pendrive ou notebook) 

para reprodução das canções a serem tocadas – inclusive para o ensaio; 

II – Deverão ser providenciadas as musicas a serem tocadas: 1-Alvorada de Lo Schiavo 

(entrada das bandeiras), 2-Hinos Nacional cantado e 3- Hino de Boituva se for o caso; 

III – Para que não haja diferenças do padrão das canções e do cerimonial ajustado; as músicas 

deverão ser baixadas do site do IAC  (www.acaocidadao.org) na sessão “Procedimentos para 

Requisição da Guarda Bandeira”. 

 

Art. 7º - sugestão de roteiro 

I-        Mestre de Cerimônia = “Neste Ato, cumprindo a Lei 5.700/71, de 1º de setembro de 1971, 

que estabelece normas de cerimoniais no Brasil, iremos (homenagear nossa cidade pelos seus 

_XX__ anos ////ou dar abertura ao evento tal...)  

 

II - Verificação de autoridades 

           Mestre de Cerimônia = “Presentes neste Culto Cívico Religioso (ou neste ato) , as 

seguintes autoridades”    (ver lista) 

 

III - Entrada das Bandeiras 

           Mestre de Cerimônia = “Neste momento iremos receber os pavilhões nacional, estadual e 

municipal, conduzidos pela Guarda Bandeira do Instituto Ação Cidadão.” 

Musica: – 1 - Alvorada de Los Schiavo 

 

IV-            Mestre de Cerimônia = “Cantaremos agora o Hino Nacional Brasileiro (musica 2) , cuja 

a letra é de: Joaquim Osório Duque Estrada e Música: Francisco Manuel da Silva” 

 

Art. 8º - Este procedimento não esgota o assunto podendo ser adaptado, alterado no seu todo 

ou em partes, para que atinja os objetivos dos envolvidos. 

 

Boituva,SP, 06 de setembro de 2015 
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Claudinei Ferreira Soares 

RG 17.636.827-9 SSP/SP 

Presidente    
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