
ESTADO t)0 PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

GABINETE DO PREFEITO
"Do Sonho a Realidade".

LEI n° 052/99 Floresta do Araguaia-PA, 03 de novembro de 1.999.

INSTITUI A BANDEIRA E O BRASÃO COMO SÍMBOLOS
REPRESENTATIVOS DO MUNICÍPIO DE FLORESTA DO
ARAGUAIA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

0 Prefeito Municipal de Floresta do Araguaia, Sr. FRANCISCO JOSÉ MEDEIROS BARBOSA,
no uso de suas atribuições, em especial o que determina o Parágrafo Único do Art. 2° da
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, faz saber que o Plenário José Pereira Barbosa da Câmara
Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei;

Art. 1° - Fica instituída como BANDEIRA e o BRASÃO oficiais, símbolos representantivos
do Município, as propostas apresentadas por GEOSMAR FERREIRA DE BRITO(Bandeira)
e ALDAREY TAMANDARÉ DA SILVA(Brasão), vencedores do Concurso Público, realizado
conforme Decreto n° 057/99, de 19 de agosto de 1.999, cujos Memoriais Descritivos
seguem:

Art. 2° - MEMORIAL DESCRITIVO DA BANDEIRA:

1 - O sol representa a vida, fator primordial para a transformação da natureza.
II - O triângulo na cor azul, representa o céu.
III - A faixa na cor vermelha em diagonal, representa a luta do povo em prol da liberdade.
IV - O triângulo na cor verde, representa os campos e florestas, a agricultura, a
esperança.
V - As faixas onduladas nas cores azul e branco, representam as águas e os banzeiros do
majestoso Rio Araguaia, fonte de integração através do TURISMO(a maior indústria não
pofuidora e de paz do mundo).

Art. 3° - As dimensões da Bandeira são as seguintes:

I - Altura: 85 cm
II - Largura: 1,30 cm.

Art. 4° - A partir desta Lei, a Bandeira do Município deverá ser hasteada em todos os
prédios públicos e em todas as comemorações cívicas, etc.
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Art. 5° - MEMORIAL DESCRITO DO BRASÃO DO MUNICÍPIO:

I - O Brasão tem o formato estilizado da fruta do abacaxi, atualmente principal fonte de
riqueza do Município;
II - Na parte de cima tem uma coroa com uma parte da Bandeira do Estado do Pará;
III - Logo abaixo uma faixa com a data da realização do plebiscito: 15 de outubro de 1.993;
IV • Na parte central temos o desenho de uma Pomba, que representa a PAZ;
V - Logo abaixo, temos o desenho do SOL, fonte de vida e oportunidade para todos.
VI - A seguir vem o desenho de um livro aberto, que representa a EDUCAÇÃO e o maior livro
da humanidade: A BÍBLIA.
VII - A esquerda vem o desenho de duas mãos se cumprimentando, representando a sociedade,
a união dos povos, tendo ao fundo o desenho do Mapa Geográfico do Município;
VIU • A direita temos a CRUZ, símbolo religioso, pois Cristo morreu pregado na Cruz;
IX • Fora do Brasão temos cachos de arroz, que representa a cultura de subsistência.
X - Folhas de Louro, mais embaixo, representa o ESPORTE(na Grécia Antiga, os atletas
vencedores eram contemplados com uma "coroa de louro", hoje substituída por medalhas e
trofeus.
XI - A frase: "PAZ E SOLIDARIEDADE* resume tudo que o nosso Município precisa e merece
para o seu desenvolvimento.

Art. 6° - O Brasão Oficial do Município, em tamanho proporcional a impressão, deverá ser
impresso em todos os documentos, atos e correspondências oficiais.

Art. 7° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

GABINETE DO PREFEITO,^ novembro de 1.999.

FRANCISCO JOSÉ MEDEIROS BARBOSA.
Prefeito Municipal.
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