PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ
CEP:35610-000

- ESTADO DE MINAS GERAIS

ADMINISTRAÇÃO 1997/2000

•

,"

,-,

•

~"..

'

••••••

ri'.<

•

kf:GlSIRM>U
EM LIV;'::,'!
PQQ0RIC) DESTA Pi2UF:íUR/ •. ~
M!ICI~AL P,'\RAR~.G;)rRO[
de .- §:~ó_._.
_ _ __ _ __
.
Livro n:O ...

_º-5./9.li_ _..__.

.

LEI MUNICIPAL No. 1.912/98

"INSTITUI NOVA BANDEIRA MUNICIPAL E DA OUTRAS
DISPOSICOES".
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O POVO do MUl1icipio de Dores do IndaiãlMG, considerando a
esoolha
através
de ooncurso público de projeto para a
instituiçao de nova Bandeira Municipal; considerando mais que,
através de Comissao Oficial houve a devida escolha do Projeto
entre os concorrentes. APROVA:
ART. lo. - Fica criada e instituida a nova Bandeira Municipal de
Dores
do Indaiã. como um dos slmbolos que representam o
Municlpio ..
ART. 20.
A Bandeira Municipal. instituída pela presente Lei,
tem seu formato nas mesmas proporQoes de medidas da Bandeira
Nacional e é representada na cor azul turqueza, tendo no oentro e
ocupando um.te_:t:'ço
da bandeira, um desenho composto por um livro
aberto. tendo este na pâginadirei ta o desenho de uma cruze'óm
base e com os instrumentos de suplíciOS, ladeada por dois
coqueiros; e na página esquerda do livro a inscriQao AGRIOULTURA
EPECUARIA, na cor vermelha, ocupando três linhas, este desenho é
ladeado pelo desenho de UDl pé de arroz do lado direito e por um
pé de milho pelo lado esquerdo; todos os deserlhosestao sobre uma
faixa branca curvada, com duas dobras e reoorte triangular nas
pontas. com a inscrioao Dores do Indaiâ, em vermelho.
ART. 30. - Os elementes consta11.tesda Bandeira têm as seguintes
representatividades:
a) A cor azul predominante: Nosso céu. nossa predominânoia crista
com
a oor de representaQ.ao espi:t:'ituale a profundeza do
'sentimento do povodorense;
b} O livro representa a tradioao cultural e intelectual do povo
do Municipio;
c)A
111sorioaoAgrioultura e pecuària e as plantas representam as
bases da economia mU11ioipal;

d) A cruz e os coqueiros lembram uma das mais tradicionais Praça
Ptlblioa do Municlpio, a Praoa "Coraoao de Maria" marco de
tradiQ.aoespiritual e religiosa da cidade.
e} A faixa na oor branca simboliza a paz e a amizade do povo
dorense. trazendo a inscrioao com o próprio nome do Municipio.
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ART.

40. -A nova Bandeira Municipal, símbolo do Municipio, é
sempre tida e tratada com o mesmo respeito dado às coisas da
Pãtria e sera sempre usada em todas as festas oívioas e
optativamente nas festividades esportivas e sociais e demais
eventos tradicionais e respeitosos; e quando usada em oonjunto
com a Bandeira Nacional, esta terã a primazia de Centro ladeada
pela Bandeira Municipal e pela Bandeira do Estado, quando for o
caso.

ART.

<.

50.
Fioa o Sr. Prefeito Municipal autorizado para
deteminar as confecçoes de exemplares da Bandeira MuniCipal e sua
distribuiçao ao 6rgaos püblicos e educacionais do Munioipio com
dotaçao do Gabinete do Prefeito e de dotaQao pr6pria destinada no
orçamento.

ART. 60.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Revoga disposiçoes em contrário.
Prefeitura Municipal de Dores do Indaiã,
26 de Maio de 1998.
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