
LEI NQ.345/82 
ADELINO ANTONIO AIMES,Prefeito Municipal de 

Rubinéia, Estado de São Paulo, usando das = 
atribuiçoãs que lhe são conferidas por lei, 
etc. 

FAZ SABER que a Câmara Municipal decretou e 

ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

DISPOE SOBRE  OS SIMBOLOS DO MUNIC/PIO DE RUBINÉIA E DA OUTRAS 
PROVIDENCIAS 

Artigo 19). São símbolos do Município de Rubinéia: 

I- Brasão de Armas; 
II- A Bandeira Municipal. 

Artigo 2Q). O Brasão de Armas do Município de Rubinéia,idea 

lizado pelo Heraldista e vexilologo, Dr. Lauro Ribeiro Escobar, = 
assim se descreve: escudo ibérico, de prata, com um leão rampante= 

de párpura, entre duas rosas sustida, ao natural, chefes de goles= 

carredo de dois machados de ouro, passados em aspa e contra-Chefe=  
oxidado de blau aguado do campo. O Escudo é encimado de coroa mural 

de prata, de oito torres, suas portas abertas de sabia e tem como 
suportes, a dextra, um ramo de cafeeiro e a sinistra, uma haste de 
milho, carregados ao pé respectivamente, de um feixe de arroz e um 

ramo de feijoeiro, tudo folhado e produzindo, ao natural. Listei de 
goles, com o topónimo " RUBINSIA", em letras de ouro, 

Artigo 3Q). O Brasão de Armas ora instituido, tem a seguinte 
interpretação: 

L. O escudo ibérico, era usado em Portugal à época do desco-

brimento do Brasil e sua adoção evoca os primeiros colonizadores e 
desbravadores de nossa Pátria. 

II_ O metal prata do campo do escudo, tem o significado de 

felicidade, na pureza, temperança, verdade, franqueza, formosura, 
integridade e amizade, a sublinhar o clima de compreensão e harmo-

nia de que desfrutam os MUnícípès. 

III. O leão rampante (levantado sobre as patas trazeiras), sim 
boliza força, coragem, mando, domínio, grandeza de ânimo, sobera-/ 

nia, gravidade, autoridade e liberdade, O leão rampante de purpárá, 
é peças das armas da família Silva, evocando, no Brasão de Armas = 

de Rubinéia a figura pioneira de Bento Felix fa Silva. 
IV. As rosas constituem o atributo de Santa Terezinha, sob cu 

invocação, foram, em 3 de outubro de 1 952, lançados os alicer_ 
es do nosso Município, 2 a rosa, emblema heraldico de beleza, gra 
a, juventude, suavidade, nobreza, honra imaculada e pureza de = 

costumes. 
I/. O chefe, ocupa a parte superior do escudo e 4 a primeira 
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primeira das peças honrosas de primeira ordem. A cor goles(vermelho), 

6 representatiira de audácia, coragem, valor, galhardia, intrepidez, = 

nobreza conspicua, generosidade e honra, aludindo aos predicados dos 

primeiros povoadores do local, legados a seus pásteiros, cujo esforço 

propiciou a formação e desenvolvimento do povoado, hoje sede do Muni. 

c/pio. 
VI_ Os machados, salientam o trabalho eficiente e evocam o epi 

sódio histórico da derrubada de duas aroeiras, no local onde hoje se 

situa a praça da Matriz, por Manoel Cândido de Azevedo, ali mesmo ia 

vradas a Machado e transformadas no cruzeiro que presidiu o nascimen-

to do povoado. O metal ouro, significa riqueza, esplendor, generosida2 

de, nobreza, glória, poder, força, f4, properidade e soberania, 

VII. O contra-chefe (peça situada na parte inferior do escudo), 
ondado de blau(azul) e aguado de prata, representa os grandes cursos 

de água, referindo_se, pois, a riqueza hidrográfica do Município, em 
especial ao Rio Paraná e ã vasta massa liquida formada pela barragem 
de Ilha_Solteira. 

VIIL.A coroa mural 4 o símbolo da emancipação política, e, 	de 
prata, com auto torres, das quais unicamente cindo são visíveis, cons 

titue a reservada ãs cidades. As portas abertas de sable(preto) pro-/ 
clamam o caráter hospitaleiro do povo de Ru33in4ia. 

IX. O ramo de cafeeiro, a haste de milho, o feixe de arroz e o 

ramo de feijoeiro, atestam a fertilidade das terras generosas de = 

Rubináia e indicam que as lides do campo constituem fator básico de= 
economia Municipal. 

X.No liste4 o topnimo "MIMA" identifica o Município. 
Artigo 49 ). A Bandeira de Rubindia, de autoria do heraldista e 

vexilólogo, Dr. Lauro Ribeiro Escobary assim dedbecreve: retangular 
de amarelo, com triângulo de vermelho, movente da talha, carregado de 
um triângulo de branco, sobrecarregado do Brasão de Armas descrito no 
Artigo 29, 

Artigo 5Q). Tem a bandeira 14 M (quatorze módulos) de altura, por 

20 M(vinte módulos) de comprimento triângulo vermelho, tem a base = 
coincidente com a talha e 17 M(dezessete) módulos de altura o triângu 
lo branco, tem a base sobreposta a do primeiro e 12 M (doze) módulos 

de altura e o Brasão de Armas tem 6 M (seis) módulos de altura. 
Artigo 6Q) O Brasão de Armas de Rubinéia 6 exclusivo do Poder = 

Mico Municipal d será usado: 
Obrigatóriamenta, 

a)_ nos documentos, demais papéis e correspondencias Oficial; 

b). no Gabinete do Prefeito Municipal e na sala das sessoãs 
da Câmara Municipal, ou melhor, na Câmara de Vereadores. 
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II.Facultativamente, 

a)- na Fachada dos Edifícios Pdblicos; 
b). nos veiculas oficiais e 
c). nos locais onde se realizam festividades promovidas 

pela Municipadidade. 
Artio 7Q). A apresentação e sinais de respeito devidos aos = 

Simbolos de Bubindia, regular-se-à, no que couber, pela legislação = 
Federal. 

Artigo 82). E proibida reprodução dos Sibolos de Rubindia, ou 
sua manutenção, em locais ou situaçoas incompatíveis com o decoro, 
bem como em propaganfa comercial ou politica. 

Artigo 9Q). Mediante expressa autoriza4ão e a exclusivo crité_ 
rio do Prefeito Municipal, poderão os Símbolos de Rubindia ser re-/ 
produzidos em distintivos, selos, medalhas, adesivos, flamulaslbandei 

rolas, objetos artísticos ou de uso pessoal, em campanha olvidastes_ 

sistenciais, culturais ou de divulgação turisticas, 
§ 19). As reproduçoas deverão obedecer às proporcoas e cores 

originais, ficando para tal arquivados na Prefeitura Municipal, exem 
piares destinados a servir de modelo. 

§ 22)._ Para a reprodução monocromática da Brasão de Armas, d = 

obrigatória a representação de seus metais e cores de acôrdo com a 

convenço em em heraldica internacionalmente aceita. 
Artigo 10_ 0 poder Executivo, mediante Decreto, esbalecerá as 

sançoas para as infraçoas dos dispositivos desta lei. 

Artigo 11. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposiçoas em contrário, em especial a Lei n2.98/68 de 

20 de maio de 1968. 
Prefeitura Munia 	 irid 	junho 1982. 

uanio Alves 
te Municipal 

Registrado no livro prdprio e publicada por afixação no local de cos 
tume na sua data supra, com arquivameato de cópias no Carte.Reg.eivil 
e anexos Local, 

1VA DO CAl!NSIRO 
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