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ESTADOlX) PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

GABINETE DO PREFEITO
"Do Sonho a Realidade".

LEI 053/99 Floresta do Araguaia-PA, 19 de Novembro de 1.999.

INSTITUI O HINO OFICIAL COMO SÍMBOLO
REPRESENTATIVO DE FLORESTA DO ARAGUAIA E
DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

0 Prefeito Municipal em Exercício, Sr. ARESTINO ARCANJO DE MORAIS, no uso de suas
atribuições legais, em especial o que determina o Parágrafo Único do Art. 2° da LEI ORGÂNICA
DO MUNICÍPIO, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei;

Art. 1° - Fica instituído o HINO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE FLORESTA DO ARAGUAIA, símbolo
representativo deste Município, a composição musical(Letra e Música), apresentada pelos
senhores: ALBINO DE MELO BORGES, MABIO TEODORO BORGES e ISTANEY TEODORIO
BORGES, analisada pelo Maestro Levino Ferreira de Alcântara, representado da seguinte forma:

1 PARTE:

És Floresta tão meiga e bela
Circundada de encantos mil
Teus eternos heróis
Te fizeram pra nós
Louvemos a ti ohl gentil.

Solo fértil de muitas riquezas
Agrícolas e minerais
Os teus córregos, cascatas, cachoeiras e matas
Quem te vê não esquece jamais.

Estribilho I

Ohl Floresta do Araguaia
De um povo intrépido e varonil
O teu céu azul, mais anil
Meu paraíso, meu sol, meu Brasil.

II PARTE:

Entre_campos floridos e serras.
oAraguaia"emoção marejar

Berço eterno de paz
Vento manso que faz
A minha alma por ti embalar.
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Estribilho II:

Suas terras, são sagradas

Coroadas com êxito e labor

Monsenhor Augusto, o mentor

Com afinco a eternizou.

Art. 2a - O Hino Oficial será
próximo ano, uma vez por semana, se
cerimónias cívico-culturais,
quando houver festividades

Art, 3e - Esta Lei entran
contrário.

Gabinete do Prefeito e

as Escolas Municipais, a partir do
' iras, como também em todas as

da Bandeira do Município ou
o do mesmo.

ogadas as disposições em

embro de 1.999.

TORAIS

Prefeito Murtteipal em Exercício.
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Salve, ó terra de ricas florestas
fecundadas ao sol do Equador!
Teu destino é viver entre festas,
do progresso, da paz-e do amor!
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fecundadas ao sol do Equador.

d Pará, quanto orgulha ser filho

de um colosso, tão belo e tão forte;

juncaremos de flores teu trilho,

do Brasil, sentinela do Norte,

e a deixar de manter esse brilho

preferimos mil vezes a morte.

Salve, ó terra de rios gigantes,

D1Amazónia princesa louçã

tudo em ti são encantos vibrantes,

desde a indústria, à rudeza pagã,

salve, ó terra de rios gigantes,

DfAraazSnia, princesa louçã!

Õ* Pará, quanta orgulho ser filho,

de um colosso, tão belo e tão forte;

juncaremos de flores teu trilho,

do Brasil, sentinela do Norte,

e a deixar de manter esse brilho

preferimos mil vezes a morte.

Floresta do Araguaia-PA, 19.04.97


