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PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI 

 

LEI MUNICIPAL Nº 011/1969 

 

INSTITUI O BRAZÃO DE ARMAS DO 

MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO 

ARARI. 

 

A Câmara Municipal de Cachoeira do Ararí estatui e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - O Escudo Samnítico encimado pela coroa mural de oito torres, de argentes. 

Em campo de blau, navegante em mar de argente e aguada de sinopla, um veleiro 

típico fluvial de jalde, firmados em chefe um crescente e uma flor-de-lis de argente. 

Como suporte, a destra e sinistra de escudo dois peixes de argente, ambos 

sobrepostos por ancora de sabre e apoiados em listel de goles, contendo em letras 

argentinas e topônimo “CACHOEIRA DO ARARI”, ladeado pelos milésimos 

“1.747” e “1833”. Pendente da ponta de escudo uma buzina de caça, estilo 

boiadeiro, de goles. 

 

SIMBOLOGIA: 

 

O Escudo Semnítico, usado para representar o 

Brasão de Armas de Cachoeira do Ararí, foi o 

primeiro estilo de escudo introduzido em 

Portugal por influência francesa, evocando a raça 

latina colonizadora e principal formadora da 

nacionalidade brasileira. 

 

A Coroa Mural que a sobrepõe é o símbolo 

universal dos brasões de domínio que, sendo de 

argente (prata) de oito torres, das quais apenas 

cinco são visíveis em perspectiva no desenho, 

classifica a cidade representada na Segunda 

Grandeza, ou seja, Sede de Comarca. 

 

A Cor Blau, (azul) do campo de escudo representa-o, firmemente caracterizado pela 

limpidez do céu sem nuvens, sendo essa cor emblema de justiça, nobreza, 

perseverança, zelo, e lealdade. 

 

O Barco fluvial de Jalde (ouro) navegante em mar de argente (prata) e aguado de 

sinopla (verde), lembra a condição de cidade ribeirinha, dotado de porto fluvial de 

intenso movimento; que, em função da situação geográfica da cidade, na Ilha de 

Marajó, é parte integrante da vida municipal. 

 

A Cor Jalde (ouro) de barco fluvial é emblema heráldico de glória, esplendor, 

riqueza e mando. 
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A Cor Argente (prata) é emblema de paz, trabalho, amizade, prosperidade e pureza. 

 

A Cor Sinopla (verde) é símbolo de civilidade, honra, cortesia, abundancia; é a cor 

simbólica da esperança e, a esperança é verde porque alude aos campos verdejantes 

na primavera, fazendo “esperar” copiosa colheita. 

 

Em Chefe (parte superior) de escudo, o crescente e a flor-de-lis, ambos de argente 

(prata é o símbolo próprio de Nossa Senhora da conceição, padroeira da cidade). 

 

Nos ornamentos exteriores, os peixes estilizados de argente (prata) sobrepostos por 

ancoras de sable (preto), lembram no brasão uma das principais atividades do 

município, em que um terço de sua população é dedicada à pesca. 

  

Entretanto, a economia municipal repousa na criação de gado bovino para corte e 

reprodução, sendo a pecuária representada pela busina de caça estilo boiadeiro, de 

goles (vermelha), pendente da ponta do escudo. 

 

A Cor Sable (preta) em que a ancora é representada / é símbolo heráldico de 

austeridade, prudência, de goles (digo) sabedoria, moderação. 

 

A Cor Goles (vermelho) é emblema de audácia, intrepidez, coragem, valentia, 

dedicação e amor-pátrio. 

 

No Listel de goles (vermelho), em letras argentinas (prateadas) inscreve-se o 

topônimo identificador “CACHOEIRA DO ARARI”, ladeados pelos milésimos 

“1.747” e “assimilando o ano em que foi construída a primeira capela sob a 

invocação de N. S. da Conceição e que se constitui no marco fundamental do 

povoado e o milésimo “1.833” com elevação a categoria de Município, assinalado o 

ano de sua emancipação, muito embora registre-se na história municipal um hiato de 

três anos na autonomia política, quando, em 1.877 foi o município extinto para ser 

novamente restaurado em 1.880. 

 

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Cachoeira do Ararí, 22 de abril de 1969. 
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