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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
LEI Nll 2,058
Da 30 da maio da 1 974

DispÕe sÔbre os símbolos do ~~icÍpio de
Araraquara a dá outras providências.-

O PREFEIIO 00 1.\.ÍNIC:!PIO DE: ARARAQUARA, Estl!do de são
Paulo, da acÔrdo com o que decretou a Cêrnara Municipal, ~ sessão da ZJ de
maio de 1 974 1 promulga a seguinte lei:
Artigo 111 - são SÍmbolos do MunicÍpio da Araraquara:
I - O Brasão de Annae.
II - A Bandeira Municipal,
Artigo 21l - O Srasil.a de Annas de Ararequara, é a in~
tituido pela Lei nll 1,119, da 5 da julho de 1 962 1 idealizado pelo Minis tro Or, José Romeu Ferraz, com a colabaraçãc do poeta Or. Guilherme de ,\1meide, cem as alterações introduzidas por esta Lei, segundo proposta
de
Or. Lru1ro Ribeiro Escobar, do Conselho Estadual de Honrarias e ~~rit~s e
assim se descreve:
"Escudo redondo, de blau 1 co'n um sal flamejante de ouro e rnan tal do ~osno carregada de uma roda dentada de goles, O escudo é encimado por con'a mural da prata com oito torres, sues portas abertas de goles
e
tem ccr.1o suportes, à dextra, uma remo de cafeeiro falhado e frutado e à si
nistra uma haste da cana de açucar, 1111bos ao natural entrecruzados m. ponte, Listel de blau, com a divisa "ALTIOR ALTISSILIO SEI.R!R" em letras do ou
ro",

.

-

Artigo 311 - O Brasão de Annas de Araraquara tem e S!,
guinta interpretação:
I - O escudo redondo, ou ibérico, era usado em Portugual,à é;lo
ca do descobrimento do Brasil e sua adoção representa homenagem do Mu~ic!:
pio da Ararsquara aos descobridorea 1 primeiros colonizadores e deebrnvlldores de nossa Pátria,II - A cor blau (azul) tem o significado heráldico de juetiça,f"onnosur'a, doçura, nobreza, finneza incorruptível, virtude, dignidade, Z!,
lo e lsaldade 1 representando os atributos dos administradores a munícipes.

-

UI - O sol flamejante tfí eimbolo da glória, atemidllda, f'lll1la,uni
dada, vsrdada, murr,tficSncia, grandeza, poder, providência, ilustre nobreza
e ml!lgl\1:f'icâncitlo ~o no Brasão de Amas de Are.raquare, tambáD cano p~
ça parlsnte, ., c' ,·.:0.;[.::-, "Lioreda do Sol", oaa que os silvícolas designe.rllll
a regiiio or · 'l'l &it< · ·'late próepero Munic:{pio,JV - O r:. e•· ··J. ouro tfí rP,:>rtlsentativo de riqueza, esplendor, gl6 ria, nol:J/a::e., poder, força, 1'6. r·roaperidada, soberania e mando,
V - O mental de ouro, diz doa montes onde abundavam os mman ciais aurifaros que atrair1111 os deabravadorsa a primitivos povoadores
de
Arare.qua.re. .-
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-2VI - A roda dentedl!l simboliza a indústria e o trabalho, que
fazan do Al"eerr!!quara um doa esteios econ&nioos do E:etedo e do Pa!e,-

VII -A cor goles (vermelho) é indicativa de audácia, valor,-

intrepid~z,

honra, galhardia, nobreza consp!cua, vit6ria e magnanimidade.

VIn - A coroa mUl'Sl. c; almbolo de emMOipaçio polÍtica, e, na
preta, c011 oito torres, das quais apel'ias cinco estão aparentes, consti tui a rnssrvada às cidades, Ae portas abertas proell!l!lem o caráter hospitaleiro de povo de Ararnquara e a cor goles (vennelho), na posição em que
se encmtra na coroe mural, indica aor Aral"'!!QUUlnl cebeça de Conarca, pois,
sendo ~o Brasil a cor vennelha representativa
do Direito a da Justiça•
esta como que a dizer: "dentro destas portas encontrareis a Justiça". I

IX - O ramo de cafeeiro e 11 haste de cana de açúcar, atest= a
fertil:td!lda das terras generosas de Araraquara de que constituem impor tantas produtos, contribuindo decisivamente para a prosperidede do !.\Kiic!pio1 da São Paulo e do Brasil,X - No 11atel de blau (azul), a divisa "ALTiffi ALTISSIMJ SEM
fER• (sempre maia alto), afirma o Snimo indómito dos mun!cipes, que, i;
manadoe pelo trabalho, almejam para o LunicÍpio una posição sanpre mail;:"
eleveda,-
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Artigo 411 - O Braaão de Annas de Araraquara é ex alusivo do Poder Público L'unicipal e s~ usado:

r

I - Obrigatoriamente:

o) nos documentos, demais papéis e correspondência oficial;
b) no Gabinete do Prefeito Municipal e na Sala de Seasõea da
Cílmara dos vereadores,

l! - Facultativamente:

a) na fachada

d~s edifícios pÚblicos;

b) nos veículos oficiais;
c) nos locais onde se realizem solenidades prmovides pel'-1 l.lunicipalidode,
Artigo 58 - A Bandeira de Araraquara, assim se de.l!,
creve1 ds fonnato retangular, de azul con um sol rlemejante de emarelo e

tri;Sn!)'Ulo branco cuja base se assenta na tralha e é carregado do
são de Armas de que trata o artigo 20,
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Artigo 611 - A Bandid,ra

Ortl 1rlat1tuids tam e.s pro porçees da Bandeira Nacional, isto á 141M (catorze mÓdulos) de altura por 2rA.! (vinte módulos) de camprimentlo; o tr18nsulo tem aua base ooinaidenta com a tralha a 91.1 {nove mÓclulos) de altura a o ereaão ele Arlllas n~
ta eplicado, eu (cinca mÓclulos)da llltura; o aol., OQloaado ... pos!Qio
a
quidil!l~anta mtra O vértice do trillngulo 8 11 SKtl'llllidllda oposta traJ.h;,
aa insorove sm un1 c!rculo con BM (oito mÓdulos)de di&natro,
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Art:l.go ?11 - A aprasenteçeo a honras devidas IIO:oJ SÍmboJ.oe de Aran~C~uara 1 rt'lgiJle.r-aa-So, no q~.~e oL:o.~bar1 pela lerJislEiç&o f,!

deral.-
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Artigo BD - a proibida a reprodução doa ~bol, '"' .;,.
em propaganda oonta)"('..ial, ou política, btJII cano sua cpresente.ção
em loc~a 1noompat!veis Ollll o decSro qua àqueles ' tleviúo,/\ri:lret!Uf'.n\1

artigo 911 - Mediante expressa autorizeção e a EV<olu
sivo crltério do Prefeito Llunicip~, potlarão ae Símbolos da Arllraquar& :
aar reproclu.zidos am tliatin.tivoa, aal.O!i, matlalhas, ISdaaivos, fl.&luJ.as, ban
doirollii.S, obJetos art!atioos ou de uso poaaoal, am OI!IDPIII1hU c!vieaa, ~
a:latanc:l.ai.e, culturais ou da divulgação turística.•

i

111 .- Aa reproduçÕU elo Brasão da Armaa e de l;!;:n -

c!~ira dwario ablldaaer
arq.~ivodoa

às proporções e cores or1!11nllis, 1'ioando para tal
na Prat'aitura Municipal, ex~llll'AA daatiMdos a &BtVir de mo
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.. raanoannatioa
#
§ 211 - Para a raprotluçeo
do Brasao
de
Amue, á obr1oat&-ia a repraeantaoão da aaua mataia e cores de acSrdo can
a convençio heráldica intamao~ta ~~eaita.-
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Artigo 10- llllntro da,l20 (C81to a vinte diu),o Po
dar Exeout:l.vo baixará Decreto ragul~~nentendo a presente Lai.-

Esta

an

Artigo 1+ Lei .-atrerá
vigor
aua publicmçâo, revogadas as disposições 1111 oontnúi.o,-
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