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LEI NQ 96/68  
OSMAR ANTÔNIO NOVAES,Prefeito -
Municipal de Rubinéia,Estado de 
São Paulo, no uso de suas atri-
buiçogs legais,etc., 

FAZ SABER que a Câmara Municipal 

de Rubinéia, decretou e gle Sanciona e promulga a seguinte Lei: 

Artigo 14) - Fica instituído o Brasão Municipal de - 
Rubinéia, com a seguinte descrição  heráldica:- 

" Brasão clássico com coroa privativa das Municipali 
dades, Como suportes, algodão, mill2o e arroz, as riquezas da - 

fertil terra de Rubinéia. No listel, em goles o nome do Muni 

Ok J. 

" Simbolos: Leão rompante, em goles, representando a 

luta heróica de todas as reinvidicaçogs da cidade, e como sói 

acontecer com os municípios limitrofes do nosso Estado. 
" Cruz branca em campo de ouro: traduz a fé inquebran 

tável dos habitantes de Rubinéia. 
" Rio - O rio Paraná tão estreitamente ligado a his-

tória e ás lutas para a sobrevive/leia da Cidade." 

" Arado, em fundo sinople, indicando o mais nobre íris 

trumento do homen tirando da terra dadivosa de Rubinéia a  sub-

siste/leia de seus Habitantes". 
Artigo 2Q) - Todos os papéis oficiais do Município - 

de -P-nbinéia, a partir de 30 (trinta) dias após a viggncia des-

ta .Jei, serão encimados pelo Brasão a que se refere o artigo -
primeiro. 

Artigo 39) - Para 
com a aplicação da presente 
nicipal um crédito especial 
ros Novos), que correrá por 
Imposto de Mercadorias. 

Artigo 4Q) - Esta  

fazer face ás despesas decorrentes 
Lei, fica aberto na Tesouraria Mu-
de NCr$. 1.000,00 ( Hum .Mil Cruzei 
conta do excesso de arrecadação do 

Lei entrará em vigor na data de - 
sua publicação, revogadas as disposiçogs em contrário. 
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