GOVERNO MUNICIPAL

FARIAS BRITO

Uma Farias Brito para todos

GABINETE DO PREFEITO
LEI N°. 1.510/2021.

De 24 de fevereiro de 2021.
Dispoe sabre a revitalizafcio feita
no Brasao Oficial do Municipio,
altera lei n° 016/78 e da outras
'providencias".

O PREFEI1'0 DO MUNICiPIO DE FARIAS BRITO, FAQO
SABER QUE_A CA.MARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO, ESTADO
DO CEARA/ �PROVOU E EU SANCIONO:A SEGUIN'l'E LEI:

-'.Art. '

·--

1 °. Fica instituido O novo Brasao do ' Municipio de
Farias. Brito, conforme descricao abaixo e modelo em_anexo, que sera
utilizado �m todos os orgaos da Administracao Publica, , direta,
indireta, autarquica e fundacional do Poder Executivo do Municipio.
Art. 2°. 0 emblema sera composto com os seguintes itens e
respectivos significados:
I. . - . No · Flanco Destro: um ramo de algodao que
representa um _ importante ciclo .' produtivo do · municipio de Farias
Brito, especialmente da variedade moco, que durante muitos anos
representou o principal meio de vida do povo deste Municipio;
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NO }'lanco ', Sinistro :, .· um 1'.'.aIPO , de. fumo, que .foi uma
cultura secundaria, especialmente desenvolvidas as_margens .do no
Carrus, nas planicies aluviais;
.

II.

- III. .Faixa: na cor amarela, representativa do ouro,
demonstrando .o desenvolvimerrto . economico obtidas das culturas
agricolasj. bem como, da.atividade transformadora :min.er al da cal;.. __ ' '�
Listel: em letras na cor negra o nome de Farias Brito e
a data de sua emancipacao politica;
IV.

Contra Chefe (parte inferior do escudo): elemento
V.
central, o forno continua, equipamento que revolucionou a producao
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da cal virgem, amplamente usada na Construcao Civil, que consiste no
processo de descarbonatar o calcario, No segundo plano, a planicie
aluvial de Farias Brito, terras baixas, cortadas pelo nosso principal
afluente, o rio Carrus, que corta o municipio em toda a sua exterisao,
do sitio Riacho Verde, na fronteira com a cidade de Nova Olinda, ate o
sitio Cajueiro, no limite com o municipio de Carius. Sendo tal elemento
geografico uma composicao de terras ferteis que sempre deram suporte
a producao agricola e pecuaria do Municipio de Farias Brito.
VI._ Chefe (parte superior do escudo): a Serra do
Quincunca, .�que
· · flanqueia a ribeira do
rio Carius com
suas terras
�
.
.
altas, chapadas de grande fertilidade, areas que representam o
verdadeiro celeiro do Municipio de Farias Brito, corn sua marcante
producao .· de milho, feijao, fava e amendoim. Como elemento
representative hist6rico, as frondosas arvores da especie Tamboril,
cujo nome cientifico e enterolobium contortisiliquum, arvore froridejante
quesempre.desenhou a silhueta da serra do Quincunca ..
9

.

VII. Ceu azul, com formacao de nuvens e o p6r do sol
representam o Ceara, reconhecido como Tep-a da Luz e, por fim, os
passaros brancos que representam a paz alcancada apos anos de
conflitos politicos sangrentos no municipio de Farias Brito, fato que
trouxe marcas indeleveis ha hist6ria do lugar .
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. . Art. 3°. 0 Brasao.do Municipio de Farias ,Brito,

e exclusivo

do poder publico- municipal e sera utilizado: nos documentos,
formularios, demais papeis e correspondencia oficial, na fachada dos
edificios publicos, nos veiculos e - . maquinas · da frota municipal,
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uniformes escolares, nas placas de identificacao de obras publicas e
todos os ·demais bens e services que de alguma 'fotma tenham que
identificar
o poder
publico municipal,
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Paragrafo Unico: A identificacao visual de outros simbolos
e cores diferenciadas somente serao utilizadas, quando se tratar de
programas que estejam envolvidos o governo federal e estadual e o
obj eto assim exigir.
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Art. 4°. Fica vedada a estilizacao ou alteracao de cores,
tonalidades ou . forma do Brasao do Municipio e a utilizacao de
qualquer tipo de simbolo, · frases, mensagens, logomarca, names,
imagens ou qualquer outro meio de identificacao partidaria, pessoal ou
particular de govemo juntamente com o Brasao .
.

..

Paragrafo unico. A presente lei nao sera aplicada a atos
que tenham sido iniciados anteriormente a sua vigencia,
Art. 5°. 0 simbolo aqui descrito e privativo do Municipio de
Farias Brito; nao podendo ser cedido ou permitido a particulares para
emblema de+ comercio ou marca de fabrica de produtos locais ou
assemelhados'.

. Art. 6°. 0 Brasao aqui instituido e um sinal publico dos
atos oficiais do Municipio de Farias Brito fazendo parte integra,nte do
seu patrimonio indisponivel.
Art. 7°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao,
revogando todas as disposicoes contrarias.

· ·• PUBLIQUE � SE
PA<;O OLEGARIO- PEREIRA DA SILVA,- GABINETE DO
PREFEITO, EM _24 DE FEVEREIRO DE 2021 ..

ISCO AUSTRAGEZIO SALES
,,.Preferto Municip�l-
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