Lei nº. 559, de 04 de junho de 1973
(Dispõe sobre a criação do BRASÃO DO MUNICÍPIO).

O Prefeito Municipal de São Pedro do Turvo
FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono
e promulgo a seguinte lei:
ARTIGO 1º. – Fica instituído o BRASÃO DO MUNICIPIO.
PARÁGRAFO ÚNICO – Esta lei terá validade com uma cópia
do BRASÃO anexa.
ATIGO 2º. – O BRASÃO DO MUNICÍPIO o representará a
partir da vigência da presente lei, para todos os efeitos.
Prefeitura Municipal de São Pedro do Turvo, aos 04 de junho de
1973.

EDGARD ARCHANGELO
Prefeito Municipal

Brasão de São Pedro do Turvo
O brasão municipal foi instituído pela Lei nº. 559, de 04 de
junho de 1973, na gestão do prefeito Edgard Archangelo.

Simbologia do brasão de armas de São Pedro do Turvo.

DESCRIÇÃO HISTÓRICA
1.- Em primeiro lugar o Escudo
O Brasão de armas do município de São Pedro do Turvo, utilizou o escudo
“português”, relembrando a raça formadora do Brasil. Na heráldica
brasileira, ele evoca a origem da raça, para cuja formação contribuiu o
português como elemento étnico primordial. O escudo foi criado, tentando
retratar uma imagem representativa do município, através da heráldica.

2.- A Cor escolhida para revestir a superfície do escudo: ouro, ou em
linguagem heráldica, jaul, metal esse que simboliza “poder, nobreza, força
e riqueza”.

3.- Uma Cruz de Tau de cor azul celeste, representando num só tempo: a
cruz que São Pedro morreu pregado, e sendo ela em forma de “T”, as
iniciais das palavras Turvo, de José Teodoro de Souza (o fundador do
município) e do seu orientador, Capitão Tito.

4.- Duas linhas ondeadas, da mesma cor da cruz, representando os dois
principais rios: o Turvo, que delimita o município e o São João que
parcialmente contorna a cidade.

5.- Ramos de Algodão e Cana, em suas cores próprias. Essas foram as
duas culturas que mais impulso deram ao município na época de sua
fundação: seus índices sempre crescentes de produção, foram as alavancas
que o elevaram à categoria de município em 1891.

6.- A Coroa Mural de Três torres, sua cor, contendo em cada uma, janelas
abertas, como é de praxe nos brasões de cidades.

7.- Finalmente num listel (fitas onde se grava a divisa adotada) em cor ouro
acompanhando o escudo, a legenda latina “HIC EST COR MEUM” em
azul e que se traduz “AQUI ESTÁ MEU CORAÇÃO”.
Esta legenda representa a alma do nativo desta comuna, que embora busque
outras plagas, sempre guarda no imo, a saudade da terra que o viu nascer.
Este Brasão foi criado e oferecido ao município pelo Dr. Olavo Stamato
Martins em gratidão às homenagens prestadas ao seu pai Dr, Francisco
Antônio Martins, como cidadão sãopedrense em 29/05/1971.

DESCRIÇÃO HERÁLDICA
O Brasão de armas do município de São Pedro do Turvo, instituído pela
Lei Municipal nº. 559, de 04 de junho de 1973, assim se descreve
heraldicamente:
Escudo Portugues: Cruz de Tau, abaixada de blau, em campo de ouro,
alçando-se-lhe em chefe, dois filetes ondeados paralelos de cinco curvas,
também em blau.
Ornatos Exteriores: Coroa mural de três torres em sua cor.
Em troféu: Um ramo de algodão florescente à destra e outro de cana à
sinistra, em suas cores, cruzados em suas terminais inferiores,
externamente à ponta do Escudo, superpondo-se-lhes faixa tridobrada em
ouro, inscrita com a legenda latina”HIC EST MEUM COR” em blau.

