
LEI Nº 1.346, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2006. 
 
 
 

  ALTERA LEI MUNICIPAL Nº 022/1993. 
 

 
 
SAULO JOÃO GARLET, Prefeito Municipal de Pinhal Grande, Estado do Rio Grande 
do Sul. 
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei: 
 
Art. 1º. Altera redação dos artigos 1º e 2º da Lei Municipal nº 022, de 28 de maio de 
1993, que passam a ter a seguinte redação: 
 “Art. 1º. O Brasão de Armas do Município de Pinhal Grande tem a seguinte 
descrição: 
 I – um escudo com forma modificada entre o escudo inglês e o moderno, 
encimado por uma coroa mural dourada e alaranjada com três torres; 
 II – o escudo é cortado em duas partes separadas por um traço negro 
horizontal a meia altura; 
 III – na parte superior uma paisagem pintada, em cores azul-clara e verde. 
Tendo ao centro um pinheiro. No flanco direito um touro em branco. No flanco esquerdo 
um trator. 
 IV – na parte inferior uma paisagem pintada em cores branca, verde e três tons 
de azul, tendo, entre escarpas verdes cobertas de mata, a imagem de uma barragem, 
vertedouros e casa de força de uma hidrelétrica e um segmento de rio; 
 V – ladeando o escudo, do lado direito, uma haste com folhas de fumo e, 
abaixo dela uma haste de soja com vagens. Do lado esquerdo, uma haste de feijão e abaixo 
dela uma haste de milho com espigas; 
 VI – sob o escudo um listel dobrado de cor cinza com o topônimo Pinhal 
Grande – RS em negrito, ladeado no segmento à direita com os dígitos 20 e 03 separados 
por uma barra inclinada e no da esquerda pelo milésimo 1992; e 
 VII – entre o escudo e a coroa mural uma elipse de cor cinza. 
 
 Art. 2º. O Brasão de armas do Município tem o seguinte significado: 
 I – a coroa mural representa os três bairros da Sede do Município; 
 II – o pinheiro representa o grande pinhal que deu origem ao nome do 
Município; 
 III – o touro e o trator, respectivamente, a pecuário e a agricultura; 
 IV – as escarpas cobertas de verde, as matas que cobrem o Município; 
 V – a barragem com vertedouros e casa de força, o complexo da Hidrelétrica 
de Itaúba; 
 VI – as quatro hastes de planta, as suas principais culturas agrícolas; 
 VII – a inscrição no listel, o nome do Município, a sigla do Estado a que 
pertence e a data de sua emancipação.” 
 



 2

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE, 28 de dezembro de 
2006. 

 
 

SAULO JOÃO GARLET 
Prefeito Municipal 

 
 

 
Registre-se e publique-se 

 
 
 

JOSÉ ANTONIO ROSA DA SILVA 
Secretário Municipal da Administração 

 
 


