LEI Nº 1.408/08
DE 31 DE JANEIRO DE 2008.

Institui o Brasão Oficial de Pedralva.

A Câmara Municipal de Pedralva, Estado de Minas Gerais, por seus legítimos
representantes aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte lei:
Art. 1° Fica instituído, como Brasão Oficial do Município de Pedralva, nos termos do
art. 2º, parágrafo único, da Lei Orgânica Municipal, o símbolo idealizado pelo Professor José
Hamilton Caldas, escolhido através de concurso promovido pela Câmara Municipal nos termos
do Edital nº 01/2007, cuja reprodução e respectiva descrição são partes integrantes desta lei
(Anexos I e II).
Art. 2° Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Pedralva, 31 de janeiro de 2008.

Antônio Eloísio Gomes
Prefeito Municipal

José D’Alencar Bustamante Braga
Secretário

ANEXO I
BRASÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRALVA-MG

ANEXO II

BRASÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRALVA-MG
DESCRIÇÃO HERÁLDICA
Escudo de Modelo Português, Boleado, Pleno, em campo esmaltado de blau, tendo em
chefe dois escudetes, sendo o da dextra em campo prata contendo ao centro o triângulo gules do
Estado de Minas Gerais e o da sinistra em campo prata contendo ao centro a Cruz de Cristo
cozida em ouro. No centro do escudo a Pedra Branca em prata tendo em sua base a Mata
atlântica em sinople. Um rio, em prata, atravessa o estremo do escudo da dextra para a isinistra.
Sobre o escudo, uma coroa mural de prata, com oito torres, sendo cinco torres a vista,
destas as duas das extremidades são vistas pela metade.
Como Suportes, à dextra, uma ramo de café frutificado em suas cores naturais e, à
sinistra, uma haste de cana-de-açúcar folhada em suas cores naturais, que se cruzam abaixo do
listel em blau ondulado simetricamente, apresentando ao centro, em ouro, a frase em latim
“terra Amata”.

INTERPRETAÇÃO
A cor azul do campo do escudo significa o céu límpido de nossa terra. O triângulo
vermelho do escudete à direita recorda que este município é integrante do Estado de Minas
Gerais e a Cruz de Cristo, símbolo da fé cristã, do escudete à esquerda lembra a fé que norteia a
população profundamente religiosa. A Pedra Branca, no centro do escudo, baseada na Mata
Atlântica, deu nome ao município. O rio, no extremo do escudo, representa o Ribeirão Anhumas,
principal curso d’água natural do município.
A coroa mural em prata com oito torres, com cinco torres à vista, sendo duas das
extremidades vistas pela metade, é símbolo privativo das municipalidades e indicador da
autonomia municipal.
O ramo de café frutificado e a haste de cana-de-açúcar folhada representam a grande
variedade agrícola do município.
O listel com a frase em latim “Terra Amata”, que significa “Terra amada”, demonstra a
receptividade do povo pedralvense. O Brasão externa a alegria por simbolizar o próprio nome do
município, seu meio ambiente, sua religiosidade e o trabalho profícuo de seu povo ordeiro,
laborioso e gentil.

