
 LEI Nº 039 DE 18 DE JUNHO DE 1997

CRIA O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE VILA LÂNGARO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VILA LÂNGARO, no uso de suas legais
atribuições, faz saber que o Legislativo aprovou e ele sanciona e promulga a
seguinte Lei:

Art. 1º - É criado o Brasão do Município de Vila Lângaro na forma
estabelecida pela presente Lei.

Art. 2º - As cores, desenhos demonstrativos, formatos e inscrições
contidos no desenho co-relacionam-se com os fatos históricos e culturais do
Município de Vila Lângaro.

Art. 3º - O significado das cores, desenhos, inscrições e formas contidos
no Brasão são as abaixo com os seguintes significados:

Estrela Principal - a sede do Município;
Nove estrelas - as nove comunidades do Município;
Soja, Milho e Cevada - principais culturas de verão e inverno que fazem

parte da economia primária local, significando também, trabalho, fartura e
prosperidade;

Pêssego -  frutas cítricas, diversificação de cultura, novas fontes de
renda e matéria prima para indústria; 

Pecuária -  o rebanho leiteiro, avicultura, suinocultura  que são  também
fonte geradora de divisas para a economia local ;

Trator, plantadeira e palha -  cuidados e avanços tecnológicos para o
melhor desenvolvimento e produção agrícola com a mecanização e a técnica do
plantio direto, representando também a agricultura, principal fonte de riqueza do
Município;

Os raios de sol  - o nascer de um novo Município. Fonte de luz e energia
que emana do universo, manifestação divina;

Solo - mãe terra geradora de alimentos, riqueza, prosperidade;
Pinheiro/araucária - espécie nativa, madeira, reserva florestal do Município,
símbolo de um povo altivo e forte;

Listel - abaixo o listel em amarelo, com o nome do Município lembra a
data de sua emancipação 22-10-95.

Contorno em azul - os rios que estabelecem os limites do Município.
Riqueza Hídrica, que dá vida a todos os seres vivos. Purificação;

caracteriza o aspecto vocacional do Município, despertando o
sentimento do Cristianismo e da Fé;

Livro -  a Educação - produção do conhecimento, exercício do saber e
fonte de sabedoria, luz que vence as trevas;

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
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