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Projeto de Lei nº 46/2013 
 
 
 
 O Prefeito Municipal de João Câmara, Estado do Rio Grande do Norte, no 
uso de suas atribuições legais faz saber que a Câmara aprovou a presente Lei e 
eu sanciono com a seguinte redação: 
 
 Art. 1º - Ficam criados pelo Poder Executivo Municipal os símbolos repre-
sentativos do Município de João Câmara constituídos da Bandeira e Brasão de 
Armas que tem as características e descrições contidas nos parágrafos 1º e 2º 
deste artigo. 
 
 § 1º - A Bandeira Municipal é constituída de um retângulo azul nas laterais e 
branco ao meio no sentido vertical, tendo ao centro, o escudo do município – sim-
bolizando nas cores paz, harmonia e nobreza de caráter; 
 
 § 2º - Brasão de Armas - estilo francês, 8 X 7 e 6 X 5 módulos. Campo ou 
topografia – caracterizando o céu, as terras férteis, a “ENERGIA EÓLICA” presente 
na região sinalizando um novo progresso; a Serra do Torreão – ponto de atração 
turística conhecido nacionalmente em virtude dos abalos sísmicos sucessivos, na 
região. Os trilhos de ferro – marco histórico, sobre a parede do açude do Torreão 
registram a chegada da extensão da Estrada de Ferro Central do RN em 1910, 
motivando o inicio da povoação; 1915, o acampamento de ferroviários passou a ter 
sinais de Vila bem estabelecida economicamente. 
 
 Algodão e sisal – evidenciaram o progresso econômico, politico e social do 
município, a implantação do Banco do Brasil, das indústrias Nóbrega & Dantas, 
S/A e CISAF, transformando a Cidade Sede em Polo e Centro de convergência 
comercial de todos os municípios da Região do Mato Grande e, Cidade Universitá-
ria. A economia local também se destaca pela extração de rochas ornamentais 
(granito e afins), ocorrendo ainda incidências minerais de calcário e ametista. 
 
 No listel azul o topônimo do município – homenagem ao primeiro prefeito e 
benfeitor “JOÃO CÂMARA”, o principal inspirador do seu desenvolvimento estabe-
lecendo uma grande estrutura na área econômica, construindo estradas, implan-
tando indústrias, ampliando o setor público e os vários segmentos da vida munici-
palista. 
 
 
 
 
 

Modifica a Bandeira e Brasão mu-
nicipal, e dá outras providências. 
 



 
 
 Art. 2º - O desenho original da Bandeira e Brasão Municipal serão arquiva-
dos e deles se tirarão cópias. 
 Paragrafo único – o Brasão de Armas será impresso nos papéis municipais, 
marcando sua finalidade. 
 
 Art. 3º - A antiga Bandeira não será incinerada e sim arquivada como ele-
mento histórico e de pesquisa. 
 
 Art. 4º - Esta lei entrará em vigo na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrario. 
 
 
 
 

Sala das Sessões,  
09 de dezembro de 2013. 

 
 
 
 
 
 
 

 (as.) Vereador _____________________                                                         
                      Gilberto Honorato                                                 

                          (autor da proposição)   

 
 
 
 
 

  



 


