
Institui no Município de Jaboticabal o "Dia da
Cavalgada, do Cavaleiro e da Amazona”, e dá
outras providências.

Art. 1º Fica instituído e incluído no calendário oficial de eventos do

Município de Jaboticabal o "Dia da Cavalgada, do Cavaleiro e da Amazona”, a ser

comemorada anualmente no 2º domingo do mês de setembro.

Parágrafo Único. No 2º domingo do mês de setembro de cada ano,

os criadores de cavalos e comitivas poderão realizar desfile pelas ruas de Jaboticabal,

objetivando o resgate da importância da cultura da cavalgada como forma de proteção

e cuidados com os animais e fortalecimento do espírito campeiro e a agregação de

novos adeptos da prática de cavalgadas

Art. 2º A cavalgada de que trata a presente Lei poderá ser realizada

pelos Poderes Públicos, pela iniciativa privada e pelas entidades do terceiro setor.

Art.  3º As  despesas  decorrentes  desta  lei  correrão  à  conta  das

dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessárias.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Jaboticabal, 01 de junho de 2022.

GILBERTO DE FARIA
Vereador - MDB 

Rua Barão do Rio Branco, 765  - CEP: 14870-330 – Jaboticabal-SP
Fone: 16.3209.9477 - Site: www.jaboticabal.sp.leg.br

Documento assinado digitalmente nos termos da MP 2.200-2/2001 e da Resolução nº  346/2018



EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Senhores Vereadores,

A Cavalgada é uma manifestação cultural, realizado por grupo

de  cavaleiros  e  amazonas,  entre  adultos,  jovens,  crianças  e  idosos.  A

cavalgada pode ser realizada também por motivos religiosos, cívicos, diversão,

esporte, ou associação de duas ou mais dessas atividades.

As  cavalgadas  no  Brasil  surgiram  durante  o  processo  de

ocupação de território, entre os séculos XVII e XVIII. A cavalgada se tornou

popular,  um  patrimônio  histórico-cultural,  motivo  de  orgulho  para  quem  a

prática.  No  município  de  Araucária  existem diversos  grupos  praticantes  de

cavalgada, que periodicamente se reúnem em eventos locais para praticarem

a modalidade e confraternizar.

Com a aprovação da Lei o Poder Público, se assim entender

necessário, implantar ações que visem o desenvolvimento e apoio a prática

esportiva  equestre  no  município,  bem como firmar  parcerias  nos  termos  e

limites legais constitucionais.

Jaboticabal, 01 de junho de 2022.

GILBERTO DE FARIA
Vereador - MDB 
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